
O Portal de periódicos da Capes é uma biblioteca 
virtual que disponibiliza conteúdo científico 

internacional de alto nível, com  
acesso a periódicos, referências  

bibliográficas com resumo, teses e dis-
sertações, normas técnicas, livros, 

obras de referência, estatísticas, paten-
tes, arquivos abertos e redes de e-prints. 

IDENTIFICAÇÃO 

Canto superior direito do Portal 

PESQUISA e MEU ESPAÇO 

Em “Recomendações” 
são apresentados arti-
gos que foram utiliza-

dos por usuários e indi-
cados por padrões de 

uso associativo.  

Ex: usuário que pediu 
artigo A também pediu 

os artigos B e o C. 

Adicionar ao Meu Espaço 

No Meu Espaço selecione Busca e depois em  
As consultas desta seção para ter acesso a todas  

estratégias de buscas realizadas na sessão. 
Ao selecionar uma das estratégias utilizadas, a busca é 

refeita. 
Para salvar a busca clique no link Salvar busca localizado 

no final da coluna esquerda. 

Após salvar busca aparecerá a 
janela abaixo oferecendo as opções 
de salvar a estratégia para utiliza-la 
depois OU salvar a estratégia e criar 

um serviço de  alerta  

Quando salvar a Busca e o Alerta, a estratégia  
apresenta a indicação Email. 

Quando salvar só a Busca é apresentada a indicação 0. 
Para reutilizar a estratégia clique no link. 

A seção “Meu Espaço”, permite ao pesquisa-
dor montar seus próprios conjuntos de busca, 
salvar e criar alertas de pesquisas já realiza-
das no acervo do Portal e guardar seus arti-
gos, periódicos e bases de dados preferidos 
em um espaço virtual permanente. 

Para se tornar um usuário 
identificado é necessário 
preencher um cadastro 
disponível pela opção 
‘Novo usuário’. Após o 
preenchimento e envio 
dos dados, um e-mail com 
um link de confirmação 
será encaminhado para o 
e-mail cadastrado. Caso o 
e-mail não chegue, é pos-
sível solicitar novo envio 
por meio da opção ‘Não 
recebi meu e-mail de con-
firmação de cadastro’. 

O usuário tem a opção de salvar os artigos de interesse, 
um a um, marcando o ícone “Estrela” 

 OU  

Salvar todos os artigos da página dando um clique no link 
Adicionar página ao Meu Espaço 

SALVAR ARTIGOS 



Pastas para organizar os artigos salvos 

               Registros de artigos salvos 

GERENCIAMENTO DE PASTAS 

Criar Pasta 

Clique nesse botão 
para adicionar uma 

nova pasta dentro da 
pasta selecionada.  

Renomear Pasta 

Clique nesse botão 
para renomear a pasta 

selecionada 

Copiar Pasta 

Clique nesse botão para copi-
ar a pasta selecionada para a 

memória. A pasta original 
não será modificada nem 

deletada.  

Colar Pasta 

Clique nesse botão para 
colar a pasta colocada 

na memória para dentro 
da pasta selecionada.  

Deletar Pasta 

Clique nesse botão para dele-
tar a pasta selecionada do 

Meu Espaço.  

Modificar Nota  

Clique nesse botão para modificar 
a nota associada à uma pasta.  

Adicionar Observação 

Clique nesse botão para 
deletar a pasta seleciona-

da do Meu Espaço.  

GERENCIAMENTO DE ITENS 

Recortar Itens 

Clique nesse botão para recor-
tar itens e adicioná-los para a 

memória  

Copiar Itens 

Clique nesse botão para 
copiar itens seleciona-
dos para a memória.  

Colar Itens  

Clique nesse botão para colar 
itens colocados na memória 
para dentro do folder atual  

Deletar Itens 

Clique nesse botão para dele-
tar os itens selecionados  

Enviar por E-Mail  

Clique nesse botão para dele-
tar a pasta selecionada do 

Meu Espaço.  

 

  

Selecionar como Salvar Itens  

Selecione uma opção da lista 
(como Enviar para EndNote) e de-

pois clique no botão "Ir" para salvar 
os itens selecionados  

Imprimir Itens  

Clique nesse botão para 
imprimir os itens selecio-

nados  

E-mail Imprimir 

Modificar Nota  

Clique nesse botão para modificar a nota asso-
ciada à uma pasta.  

Adicionar Observação 

Clique nesse botão para 
deletar a pasta seleciona-

da do Meu Espaço.  

ACESSO REMOTO 


