
TREINAMENTO
Portal de Periódicos da Capes

Mais de 33 mil títulos
aguardam sua pesquisa!



O que é ?



Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível  Superior

http://www.capes.gov.br/capes/portal/conteudo/10/historico.htm
Desempenha um papel fundamental na expansão e consolidação 
da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos 
os estados da Federação - conquista das maiores no campo da 
Educação brasileira e da Ciência & Tecnologia. 

As atividades da CAPES podem ser agrupadas em quatro 
grandes linhas de ação, cada qual desenvolvida por um conjunto 
estruturado de programas: 

a) avaliação da pós-graduação stricto sensu; 

b) acesso e divulgação da produção científica; 

c) investimentos na formação de recursos de alto nível no 
país e exterior; 

d) promoção da cooperação científica internacional.

O que é Capes? 



Objetivos

A promoção do acesso irrestrito do conteúdo do Portal de 
Periódicos pelos usuários e o compartilhamento das pesquisas 
brasileiras em nível internacional;

A capacitação do público usuário – professores, pesquisadores, 
alunos e funcionários – na utilização do acervo para suas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão;

O desenvolvimento e a diversificação do conteúdo do Portal 
pela aquisição de novos títulos, bases de dados e outros tipos 
de documentos, tendo em vista os interesses da comunidade 
acadêmica brasileira;

A ampliação do número de instituições usuárias do Portal de 
Periódicos, segundo os critérios de excelência acadêmica e de 
pesquisa definidos pela Capes e pelo Ministério da Educação.



O que é Portal de Periódicos 

Maior biblioteca virtual de informação científica do mundo, 
reunindo conteúdo de alto nível.

 Criado no ano de 2000, para apoiar a produção científica e 
reduzir disparidades regionais, permitindo o acesso online da 
produção científica e tecnológica produzidas em todo o mundo.

Atualmente possui 37.158 títulos de revistas acadêmicas 
(periódicos) disponíveis para consulta em texto completo, 130 
bases referenciais e resumos e mais de 250.000 documentos 
entre capítulos de livros eletrônicos, relatórios e outros tipos de 
publicações.

Permite acesso à produção científica atualizada em qualquer 
terminal conectado à internet, localizado nas instituições 
participantes ou liberadas para o acesso remoto.



37.158 - Títulos de periódicos

130 - Bases de dados referenciais e de resumos

67 - Bases de teses e dissertações

57 - Bases de estatíticas

33 - Obras de referência

12 - Bases de dados de patentes

9 - Bases de dados de materiais audiovisuais

2 - Bases de normas técnicas

256.910 - E-books

Como é composto o acervo? 



ISBN: International Standard Book Number

DOI: Digital Object Identifier

Identificador de Objeto Digital

http://www.doi.org/

Livro  impresso

  eletrônico - E-Book[ Artigo Científico   impresso

    eletrônico[



ISSN: International Standard Serial Number

Periódicos  impresso

   eletrônico[



Perguntas mais frequentes



O que é Base de Dados?  

Conjunto de registros organizados 
sistematicamente.



Também chamada de bases de dados referencial, 
agrupa e organiza referencias de artigos 
científicos, monografias, teses, trabalhos de 
congressos e outros documentos convencionais e 
não convencionais. 

Estas referências são, normalmente, 
acompanhadas do resumo, alem dos dados que 
identificam cada artigo ou documento incluído 
na base de dados, seguindo critérios de seleção 
próprios.

O que é base de
dados bibliográfica? 



É a revista que faz parte de uma base de dados 
referencial.

Essa indexação se dá por meio de um comitê de 
seleção que leva em consideração os seguintes 
aspectos:

- o mérito científico (validade, importância, 
originalidade, contribuição para o campo)

- os critérios de aceitação de artigos dessas 
revista (revisão por pares, princípios éticos 
bem esclarecidos)

- periodicidade, formato de publicação, etc.

O que é revista indexada? 



Estatística sobre a relevância de publicações 
científicas, que identifica a frequência média com 
que um artigo de um periódico é citado em um 
determinado ano que varia de acordo com a base 
de dados que avalia.

 Pode-se usar este número para avaliar ou 
comparar a importância relativa do periódico 
com outros do mesmo campo ou visualizar a 
frequência com que os artigos são citados para 
determinar quais os melhores periódicos para a 
sua coleção.

Como é que as revistas 
são avaliadas? 



Como as revistas científicas 
(Journals) são avaliadas? 

AvAlIAção NACIoNAl 

AvAlIAção INTErNACIoNAl

Periódicos indexados na Base Web 
of Science
FATOR DE IMPACTO

Periódicos indexados na SCIverse – SJr

FATOR DE PRESTÍGIO

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/



Indexação bibliográfica 
em bases de dados: 

O que é? Pra que serve? Onde estamos?

(Dantas, 2004, p. 559)



O que são Descritores?  

os descritores, unitermos, palavras-chave ou 
terminologia de assuntos foram criados para 
classificar as informações e facilitar as pesquisas 
bibliográficas. O correto uso dos descritores, 
junto com o resumo do artigo, serve como meio 
de acesso para localização e recuperação dos 
artigos nas bases de dados pelos mais diversos 
grupos de pesquisadores. 





 Onde localizar descritores controlados?

Biblioteca virtual de Saúde

Catálogo da rede Pergamum ( CrP ) - PUCPr

Sistema de Bibliotecas Pergamum - Ifes

USP

Biblioteca Nacional

INEP



 Biblioteca Virtual em Saúde

É um site composto por fontes de informação em 
ciências da saúde para atender às necessidades 
de informação técnico-científica de profissionais 
e estudantes da área.













 Catálogo da rede Pergamum - PUCPR





 Sistema de Bibliotecas Pergamum - Ifes





 Biblioteca Nacional





 INEP



OPERADORES BOOLEANOS

Buscas complexas precisam dos operadores AND, 
OR, NOT

operador AND - utilizado para recuperar 
documentos que possuem ambos os termos de 
interesse. Ex: Urban planning AND street

operador or - utilizado para recuperar documentos 
que possuem um ou outro termo de interesse. Ex: 
Urbanization or Urban planning.

Operador NOT - utilizado para excluir o termo que 
não é de interesse. Ex: Urban planning NoT street

Como fazer estratégias
de busca? 



Para expressões deve-se usar aspas
Ex: “Urban planning”

Truncamento
Usa-se o símbolo * para recuperar as variações a 
partir da raiz de uma palavra.
Ex: Urb* -  recupera -  Urban- Urbanization

Agrupando termos dentro de uma expressão de 
busca.
Ex: “Urban planning” AND (brazil or brasil)
Obs: não esquecer de utilizar o descritor

Como utilizar estratégias
de busca?





Acessar o endereço eletrônico: http://www.periodicos.capes.gov.br

o acesso é gratuito, restrito aos usuários autorizados das 
instituições participantes. Estes terminais estão instalados nas 
dependências das instituiçoes.

Não há necessidade de senha ou identificação de usuário. 
A instituição informa as faixas dos IPs dos computadores para 
serem habilitados.

o Ifes disponibiliza o acesso remoto (casa, etc.) por meio do 
CAFE, também com acesso gratuito.

Obs: Entrar no Portal por meio dos computadores da 
instituição ou pelo CAFE possibilita a estatística de uso 
para o Ifes.

O que é necessário para
acessar o Portal ?  



o portal de periódicos reúne conteúdos com dois (2) 
tipos de acesso:

O conteúdo de acesso livre que pode ser acessado a 
partir de qualquer computador conectado à internet;

o conteúdo assinado pode ser acessado a partir 
de qualquer computador conectado à internet 
LOCALIZADO EM UMA INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE 
OU ACESSO REMOTO.

Quais os tipos de acesso
aos conteúdos do Portal?  



Para acessar o conteúdo assinado fora da Instituição 
(acesso remoto) por meio do CAFE.

Utiliza-se o login e senha do sistema acadêmico para 
acesso por meio do CAFE.

Identificar-se para quê?
  



http://www.periodicos.capes.gov.br/









Para salvar o conjunto de buscas ou buscas 
individuais.

É necessário fazer um cadastramento do perfil em 
“Novo USUÁrIo” e enviá-lo a Capes. Imediatamente 
é enviado um e-mail com um link e confirmação do 
login e senha. Deve-se ativar o link. o login e senha 
deve ser utilizado para o salvamento de buscas.

 obs: a Capes só aceita um cadastramento de  
 perfil por CPF.

Identificar-se para quê?  



o Portal de periódicos introduziu uma nova metodologia de 
consulta por informações científicas, que aumenta o escopo 
de pesquisa, otimiza o uso da coleção e agiliza o processo de 
pesquisa pois:

Permite ao usuário chegar ao artigo científico por meio de uma 
plataforma de pesquisa integrada ao próprio portal de periódicos 
(metabuscador);

Permite pesquisar em várias bases de dados ao mesmo tempo

 obs: o acesso possibilita não somente ler, salvar e imprimir  
 textos, mas também assistir vídeos, ouvir entrevistas,  
 visualizar e importar imagens, uma vez que incorpora vários  
 tipos de formatos.

Qual a nova metodologia 
de busca do Portal? 



Buscar assunto: a partir da 
inserção de um termo e escolha 
da área do conhecimento 
são recuperados artigos e 
documentos de várias bases de 
dados do Portal.

Buscar periódico: são 
recuperados os periódicos da 
coleção do Portal.

Buscar por livro: são 
recuperados os e-books 
disponíveis através do Portal.

Buscar base: são recuperadas as 
bases do Portal. Para cada uma 
das funcionalidades existem 
várias formas e possibilidades 
de acesso ao conteúdo.





Em “Detalhes” você pode:

Acessar o texto completo,  
caso esteja disponível,  
clicando em “view full text”;

Enviar por E-mail e para o  
“Meu Espaço”, clicando em  
enviar para.



Identificando-se por meio 
do meu espaço com login e 
senha do cadastro na capes 
possibilitará o salvamento do 
conjunto de buscas ou buscas 
individuais.



Para realizar o salvamento do 
conjunto de buscas deve ir em 
“salvar buscas”.



Deve-se colocar o descritor 
(nome)  da busca realizada e  
clicar em salvar.



Para localizar o conjunto de 
buscas deve ir em meu espaço      
e clicar em “buscas”.



Para realizar o salvamento de 
buscas individuais deve clicar      
na estrela que automaticamente 
salva.



Para localizar a busca individual 
deve ir em “meu espaço”.





 Detalhe do recurso 
 eletrônico;

 Acesso ao texto completo; 

 Adiciona aos favoritos.

 Detalhe do recurso 
 eletrônico;

 Acesso ao texto completo; 

 Adiciona aos favoritos.





Aqui você tem acesso ao livro 
completo ou ao capítulo, 
observando a lei de Direitos 
Autorais.

Pode-se buscar pelo título, área 
do conhecimento, ISBN ou Editor/
Fornecedor.





 Clique aqui e obtenha 
 acesso a detalhes da Base.

 Base de dados com 
 conteúdo em português!

 Clique aqui e obtenha 
 acesso a detalhes da Base.



http://thomsonreuters.com/







http://www.dotlib.com.br/





http://alexanderstreet.com/



End not Web

O endnote web é um gerenciador bibliográfico desenvolvido 
pela Thomson Reuters e financiado pela Capes, projetada para 
auxiliar estudantes e pesquisadores na organização de suas 
pesquisas e no processo de elaboração de seus artigos, que tem 
como principais funcionalidades:

Ferramenta de criação e gerenciamento de bases de 
informações científicias;

Ferramenta de busca online;

Armazenamento de até 10.000 referências em sua base de 
dados pessoal, disponível em qualquer lugar com acesso a 
internet;

Compartilhar referências com outros usuários do Endnote web;



End not Web

Cite-while-you-write no Microsoft Word para inserir referências 
e formatar documentos no ato da criação.

obs:  Para acessar é necessário cadastrar-se na base de  
dados Web of Science da Editora Thomson reuters (por  
meio no Portal de Periódicos da Capes). Após cadastro  
deve-se acessá-lo por meio do Portal de Periódicos da 
Capes para que possibilite estatística de acesso para o Ifes. 
Pode-se também acessar diretamente no endereço: 
www.myendnoteweb.com.



Fichamento - Exemplo 
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 Nota: as figuras foram extraídas do Google Images  
 com a busca dos termos: computador, planeta,  
 globo, informação, professor e gif animado.


