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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 atualmente

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 obras de referência,

normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.



O Portal de Periódicos conta com vários recursos para auxiliar o

usuário a encontrar o conteúdo desejado. Os principais são:

• Busca por assunto

• Busca por periódico

• Busca por livro

• Busca por base de dados

Os recursos podem ser 

obtidos no menu lateral da 

esquerda depois de fazer o 

login de acesso federado 

(ver Tutorial Portal de 

Periódicos Capes – Acesso) .



BUSCAR ASSUNTO

BUSCAR ASSUNTO é a 

busca que, a partir da 

inserção de um termo, 

consulta simultaneamente 

as várias coleções do 

Portal. Ela permite ao 

usuário escolher as bases 

onde será realizada a 

pesquisa e pode ser feita 

de forma simplificada ou 

avançada.



BUSCA SIMPLES

Insira o(s) termo(s) na caixa de 

pesquisa e clique em BUSCAR. 

Os resultados aparecerão logo 

abaixo.

Personalize e  refine os resultados 

com as opções apresentadas no 

menu lateral esquerdo.

Escolha o tipo de 

ordenação dos 

resultados.



BUSCA AVANÇADA

Escolha se deseja que os termos apareçam 

no título, como autor, no assunto ou em 

qualquer um deles. Defina também os 

operadores booleanos para a busca.

Refine também 

por data, tipo

de material e 

idioma. 

Clique em BUSCA AVANÇADA para abrir 

novos parâmetros de pesquisa.

Você ainda pode escolher 
as bases de dados para 

a busca.



BUSCA AVANÇADA

Os filtros também estarão disponíveis 

para refinar os resultados da busca. 

Clicando em “Personalize your

results - Edit” você define sua áreas 

de conhecimento de preferência. 

A escolha entre a busca simples e  

busca avançada irá depender de 

seus objetivos de pesquisa. Na 

simples a recuperação é maior e 

mais genérica, na avançada é 

menor e mais específica.



BUSCAR PERIÓDICO

BUSCAR PERIÓDICO é 

o tipo de busca por título, 

área do conhecimento, 

ISSN ou Editor/ 

Fornecedor realizada 

quando é necessário 

encontrar uma publicação 

específica a ser 

consultada na pesquisa 

bibliográfica, ou títulos de 

determinada área. 



BUSCAR PERIÓDICO

Outra opção para 

encontrar um título é 

navegar pelo índice 

alfabético.

Insira informações de título ou 

número de ISSN e marque uma das 

opções: “Contém” ou “Inicia com”.



BUSCAR PERIÓDICO

Selecione esta opção para 

encontrar periódicos de 

determinada área do 

conhecimento. 

Selecione  a área e a subárea do conhecimento. Ou 

clique em Todas as subáreas do conhecimento

para ter um leque maior de opções.

Se quiser um maior refinamento 

use também  este recurso. 



BUSCAR PERIÓDICO

Para buscar um Editor/Fornecedor 

navegue pela lista e depois clique em 

PESQUISAR. Este recurso também 

pode ser combinado com a busca por 

área(s) do conhecimento. 



BUSCAR LIVRO

BUSCAR LIVRO é o tipo de 

busca por título, área do 

conhecimento, ISBN, 

Editor/Fornecedor realizada 

para encontrar um título 

específico ou conjunto de 

livros de determinado 

Editor/Fornecedor. O 

resultado dessa busca pode 

remeter a um livro 

completo, capítulos de livros 

ou verbetes.



BUSCAR LIVRO

Insira informações de título ou número de ISBN e marque uma 

das opções: “Contém” ou “Inicia com”. OU insira informações 

sobre o sobrenome, nome ou iniciais do autor. A busca pelo 

título oferece sugestões ao se iniciar a digitação.



BUSCAR LIVRO

Para buscar por 

Editores/

Fornecedores

basta navegar na 

lista e depois clicar 

em PESQUISAR. 

Existe a possibilidade 

de pesquisar mais de 

um editor se 

desejado.



BUSCAR BASE

BUSCAR BASE é o tipo 

de busca por Título, Área 

do Conhecimento, 

Editor/Fornecedor e Tipo 

(conteúdo), realizada para 

encontrar a base de dados 

a ser consultada na 

pesquisa bibliográfica. 



BUSCAR BASE

Opções de busca por título, área do 

conhecimento e busca avançada. Na 

busca por título digite o mesmo na 

caixa de pesquisa ou navegue pelo 

índice alfabético.

Clicando sobre 

este ícone você 

pode obter mais 

informações 

sobre a base de 

dados.



BUSCAR BASE

Na busca por área do 

conhecimento é 

possível escolher a área 

e a subárea desejadas.



BUSCAR BASE

Na busca avançada é possível 

preencher qualquer um dos campos 

disponíveis, eles funcionam 

isoladamente ou em conjunto. 

Por exemplo: tipo de base 

“Patentes” na área das 

“Engenharias”. 
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DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO

Demais contatos acesse:

sib.referencia@furg.br
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