
 

Portal de Periódicos Capes:  
tutorial de acesso 



Acessar o Portal através da página da FURG é fácil e rápido (www.furg.br) – através do menu 
“Pesquisa e Inovação – Periódicos Capes” à esquerda da tela. 
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Acessar o Portal através da página da FURG é fácil e rápido (www.furg.br) – através do menu “Pesquisa e 
Inovação – Periódicos Capes” ao final da página. 
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Inicialmente você será avisado que está acessando 
apenas o conteúdo gratuito do Portal. Para acessar o 
conteúdo assinado é preciso se autenticar. 



Clique em “ACESSO CAFE” para se autenticar através da FURG. Nossa instituição faz parte 
da Comunidade Acadêmica Federada e tem acesso ao conteúdo assinado. 



Mesmo usando os computadores da Universidade o 
acesso é sempre via CAFe. Portanto, você deve ser 
membro da comunidade universitária. 



O acesso remoto também é feito desta forma. Se você é membro da FURG pode acessar o 
conteúdo assinado do Portal na sua casa usando suas credenciais via CAFe. 



Use os mesmos login e senha de acesso aos 
sistemas.furg (docentes e TAEs usam SIAPE e 
discentes usam número de matrícula). 



Seus dados aparecerão na tela e você deve liberar 
os atributos de acesso. 



Pronto! Agora você está acessando o conteúdo 
assinado do Portal. 



Para melhorar sua experiência e utilizar os recursos 
disponíveis sugerimos ainda criar uma conta no Portal 
de Periódicos.  



É simples e rápido.  Basta cadastrar seus dados e 
personalizar suas áreas de interesse. 



Você também pode preferir baixar o novo aplicativo do Portal 
de Periódicos no seu smartphone. 



Da mesma forma que 
no computador, no 
aplicativo você deve 
usar o acesso federado 
para acessar o 
conteúdo assinado do 
Portal. Portanto, não 
esqueça de clicar em 
CaFe para fazer o login. 



Qualquer dúvida entre em contato com uma das 

bibliotecas perto de você.  

Ou pelo site: https://biblioteca.furg.br/pt/ 

 

 


