Orientações para o acesso remoto via CAFe ao
Portal de Periódicos da CAPES
A CAPES está promovendo o acesso remoto ao Portal de Periódicos para os professores,
pesquisadores, alunos de pós-graduação, graduação e técnicos 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 o usuário autenticar-se e obter o acesso
remoto via CAFe ao Portal.
1 – Entrar pelo endereço do portal: www.periodicos.capes.gov.br

ou pelo sítio da CAPES

www.capes.gov.br e clique no banner do Portal de Periódicos.
2 – Para iniciar o acesso remoto ao Portal de Periódicos via CAFe clique no link “MEU ESPAÇO”.
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3 – no item “Acesso remoto via CAFe” , selecione a sua instituição de origem, clicando no menu
abaixo do logotipo da CAFe.

Aguarde abrir caixa de seleção com a lista das instituições que fazem parte do CAFe.
4 – Selecione sua instituição na caixa se seleção que se abrirá abaixo.
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5 – Clique em enviar.
6 – na tela a seguir coloque suas credenciais completas da sua instituição de origem (@unb.br
ou @aluno.unb.br), conforme exemplo abaixo. E clique em “Login”.

7 – após a identificação inicial, você será direcionado para outra página de identificação (somente
no primeiro acesso), clique em “Novo Usuário”.

8 – Preencha todas as informações solicitadas e clique em enviar, pronto você já estará navegando
na Capes pela Rede CAFe.
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