Orientações para o acesso remoto ao Portal de Periódicos da CAPES via CAFe
A CAPES está promovendo o acesso remoto ao Portal de Periódicos para os professores,
pesquisadores, alunos de pós-graduação e graduação das instituições usuárias do Portal, por
meio da rede da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe).
O acesso remoto via CAFe é possível quando a instituição participa da Comunidade
Acadêmica Federada, serviço mantido pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP) que provê
facilidades de autenticação e troca de informações. A Instituição é responsável pela adesão,
manutenção e fornecimento das informações sobre usuários e por sua autenticação.
A seguir encontram-se orientações e procedimentos para que o usuário da PUC-Campinas
(professor ou aluno) possa autenticar-se e obter o acesso remoto via CAFe ao Portal
quanto estiver fora da rede da PUC-Campinas:
1 – Entrar pelo endereço do portal: www.periodicos.capes.gov.br ou pelo sítio da CAPES
www.capes.gov.br e clicar no banner do Portal de Periódicos
;
2 – Para iniciar o acesso remoto ao Portal de Periódicos via CAFe clicar no link “MEU
ESPAÇO”.

3 – Clicar na logo “CAFe – Comunidade Acadêmica Federada”.

4 – Selecionar a Pontifícia Universidade Católica de Campinas na caixa de seleção que
se abrirá abaixo.

5 – Após a seleção da instituição, clicar no botão “ENVIAR”.

6 – Caso apareça algum erro indicando problema no certificado de segurança do site,
basta clicar em “Continuar neste site (não recomendado)”.

7 – Em seguida, informar o Login e Senha e proceder com a autenticação. Cada instituição
tem a sua própria implementação do serviço de identificação e neste momento o usuário é
direcionado para esta página.
- Docentes: utilizar como login o “RU”, no formato: PXXXXXX; a senha é o número do
CPF (sem pontos e traços).
- Alunos: utilizar como login o “RA”, no formato: XXXXXXXX; a senha é a mesma
utilizada para acessar a Área Logada, no Portal da Universidade.

Após a identificação ser bem sucedida, o usuário será redirecionado para o Portal de
Periódicos, e estará apto a usar remotamente o Portal, com acesso liberado ao conteúdo
disponível para a PUC-Campinas.
Exemplo:

8 – O usuário poderá, ainda, se achar conveniente, criar um “NOVO USUÁRIO”, no menu
“MEU ESPAÇO” do Portal de Periódicos da CAPES, para que possa usufruir dos recursos
disponibilizados pelo Portal, como guardar conteúdo de seu interesse. Quando finalizar a
sessão de uso do Portal, deve lembrar-se de clicar no link “Sair”, na parte superior da tela.
9 – Para completar o processo de saída do Portal de Periódicos deve-se fechar o navegador.

