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O Meu Espaço é o ambiente virtual para gestão do conteúdo do

Portal de Periódicos CAPES. Ferramenta gratuita que oferece

serviços relacionados ao Portal de Periódicos, como: inscrição nos

treinamentos on-line, registro de artigos, alertas de pesquisas

realizadas no acervo, criar pastas para organizar o conteúdo salvo.



MEU ESPAÇO

Na página inicial do Portal de 
Periódicos clique no botão 

Meu espaço.Nunca deixe de fazer o 

login de Acesso CaFe (ver 

Tutorial Portal de Periódicos 

Capes – Acesso).



MEU ESPAÇO - LOGIN

Insira nome de usuário e senha 
criados na hora do cadastro e 

clique em Entrar. Caso ainda não 
possua cadastro no Meu espaço, 

clique em Registre-se.



MEU ESPAÇO - LOGIN

Ao criar o cadastro, você receberá 

um e-mail, em até 48h, com um link 

para ativação da sua conta. Caso o 

e-mail não chegue, é possível 

solicitar novo envio por meio da 

opção ‘Não recebi o meu e-mail de 

confirmação de cadastro’.



MEU ESPAÇO – PESQUISA 

Ao fazer a pesquisa estando logado

no “Meu espaço” o sistema permite 

uma série de recursos, como: 

gerenciar sua conta, ir para os 

favoritos, adicionar registros aos 

favoritos e salvar buscas.



MEU ESPAÇO – MINHA CONTA

Clicando no ícone da pessoa você 

tem acesso à sua conta. Nela é 

possível editar seus pessoais, dados 

cadastrais e dados institucionais na 

aba Minha Conta. 



MEU ESPAÇO – MEUS FAVORITOS

Na aba FAVORITOS é possível 

acessar os Registros salvos, 

Buscas salvas e Histórico de 

buscas, bem como os recursos de 

cada um.



MEU ESPAÇO – MEUS FAVORITOS

Selecionando os registros salvos, é 

possível adicionar TAGS para classificar 

e organizar os itens. Também é 

possível fazer a remoção dos itens 

salvos dos “Meus favoritos”. 



MEU ESPAÇO – MEUS FAVORITOS

As TAGS já adicionadas ficam salvas 

para uso futuro. 

Depois é possível filtrar os registros 

salvos pelas TAGS adicionadas.



MEU ESPAÇO – MEUS FAVORITOS

As Buscas salvas ficam armazenadas 

na aba de mesmo nome. 

Os recursos disponíveis para as 

Buscas salvas são:

• Criar RSS

• Configurar uma notificação, ou

• Remover a busca dos Favoritos.



MEU ESPAÇO – MEUS FAVORITOS

O Histórico de buscas fica salvo na 

aba de mesmo nome. Na gestão dos registros do 

Histórico de buscas é permitido

salvar ou remover a busca.



MEU ESPAÇO – MEUS FAVORITOS

Na aba Treinamentos cursados ficam salvas 

as informações dos treinamentos feitos, sejam 

presenciais ou remotos. 

Também há recursos para baixar o 

certificado do treinamento realizado e 

fazer sua avaliação.



Tutorial elaborado por:

Rúbia Gattelli - rubiagattelli@furg.br

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO

Demais contatos acesse:

sib.referencia@furg.br



SIGA NOSSOS CANAIS

www.biblioteca.furg.br

@sibfurg

@SIBFURG

SiBFURG

@SiBFURG

https://www.instagram.com/sibfurg/
https://www.facebook.com/SIBFURG/?ref=hl
https://www.youtube.com/user/SiBFURG
http://www.biblioteca.furg.br/

