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O Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual que reúne

e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o

melhor da produção científica internacional. Ele conta com um

acervo de mais de 45 mil periódicos com texto completo, 130 bases

referenciais, 12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além

de livros, enciclopédias e outros recursos.



ACESSO - https://biblioteca.furg.br/pt/  

Acesse o Portal de 
Periódicos Capes 
através da página 

do Sistema de 
Bibliotecas na aba 
“PRODUTOS E 
SERVIÇOS”. 



ACESSO

Inicialmente você será 
avisado que está 

acessando apenas o 
conteúdo gratuito do 
Portal. Para acessar o 
conteúdo assinado é 

preciso se autenticar. 

Clique em “Fechar” para 
prosseguir com a 

autenticação.



ACESSO CAFE

Clique em “ACESSO 

CAFE” para se 

autenticar através da 

FURG. Nossa instituição 

faz parte da 

Comunidade Acadêmica 

Federada e tem acesso 

ao conteúdo mais 

completo que o Portal 

oferece.



ACESSO CAFE

Demais contatos acesse:Digite na caixa de 

diálogo o nome ou a 

sigla da Universidade.

Selecione o nome da 

FURG e clique em 

ENVIAR.



ACESSO CAFE

Demais contatos acesse:

Use os mesmos login e 

senha de acesso ao 

sistemas.furg

Lembrando que o acesso ao 

Portal é sempre via CaFe, seja 

de dentro da Universidade ou da 

sua casa.



ACESSO CAFE

Demais contatos acesse:

Seus dados aparecerão na tela e você 

deve liberar os atributos de acesso.

Você sabe que está acessando o 

conteúdo assinado quando o 

nome da FURG aparece no campo 

indicado ao lado.



O Portal de Periódicos Capes também pode ser acessado 

em qualquer lugar através do seu smartphone, basta  

baixar o aplicativo.



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.



Tutorial elaborado por:

Rúbia Gattelli - rubiagattelli@furg.br

Simone Przybylski – simonetp@furg.br

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO

Demais contatos acesse:

sib.referencia@furg.br



SIGA NOSSOS CANAIS

www.biblioteca.furg.br

@sibfurg 

@SIBFURG

SiBFURG

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

