
 
 

 
PERIODICOS CAPES – MANUAL BÁSICO DE UTILIZAÇÃO 

 

 

 

 
SOBRE O CAPES 

 

 

O novo sistema da CAPES, que foi ativado em 2011, é o sistema atualmente utilizado 

pela UNIPAMPA. 

 
Basicamente o sistema serve de ponte de informações entre Instituições (IFES) e as 

Bases contratadas pela CAPES. Esta ponte contém informações das IFES e "as bases tem 

acesso para consultar e também liberar estas IFES aos seus conteúdos" . Ou seja, não é a 

CAPES que informa às bases quais instituições estão liberadas, e sim as bases consultam o 

sistema para saber a quem liberar. Esta sincronização de informações e IPs é um trabalho 
cooperativo realizado entre a CAPES e as bases. 

 

Após a liberação, estas informações são repassadas às pessoas das IFES cadastradas 

como contato formal. 

 
 

 

USO DO PROXY – ACESSO EXTERNO 

 

 
1º - Se o usuário estiver utilizando uma rede diferente do escopo de IPs RNP da 

UNIPAMPA (200.132.136.1 a 200.132.151.254), deverá ser configurado o proxy no navegador. 

As orientações estão no link: http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-

capes/acesso-externo/ 

 

2º - O Proxy exigirá o usuário e senha institucionais. Esta identificação dependerá de 
liberação em caso de novos professores ou alunos e, recorrendo algum problema nesta etapa, o 

usuário deverá reportar ao STIC mais próximo para que este possa identificar o problema. 

 

 

 
ACESSO AO PORTAL CAPES 

 

 

Nesta etapa, observe as orientações abaixo: 

1. Acesse os periódicos pelo portal da CAPES (http://periodicos.capes.gov.br), "SEMPRE 
PELO PORTAL DA CAPES".  

Evite o acesso direto à Base. Isto se justifica pelo fato de que a CAPES identif ica as 

Instituições pelo IP cadastrado e realiza estatísticas de acesso e periódicos mais usados. 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/
http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/


 

2. Página Inicial dos Periódicos CAPES – Busca. 

 

 

3. Tela de Busca de Base. 

 

 

 

 

 



4. Tela de Busca por Nome da Base. 

 

 

5. Resultado da Busca. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Tela de acesso à BASE DA ACM, como exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Navegação na BASE DA ACM.  

 
 

 
 

 

ESCLARECIMENTOS 

 

 
Uma coisa é BASE, outra é COLEÇÃO. A UNIPAMPA tem acesso a "ALGUMAS 

COLEÇÕES" de "ALGUMAS BASES", ou seja, não temos acesso "TOTAL" aquelas 

"BASES" que aparecem no documento PDF disponível no portal das Bibliotecas, mas a 

"ALGUMAS COLEÇÕES". 

 

Segundo informações, a CAPES dispões de um ORÇAMENTO que permite assinatura 
a um pacote de "COLEÇÕES", em algumas "BASES". 

 

A cada criação de Universidades Federais ou Novos Campi, aumenta-se o número de 

clientes, mas não do contrato, ou seja, para que se tenha acesso a novas "COLEÇÕES NAS 

BASES" alguém perde o acesso. Claro que isso é plenamente evitável enquanto a Universidade 
“MANTÉM" contato político e "SOLICITA" novas "COLEÇÕES" junto a CAPES. Isto 

acontece nos planejamentos anuais de periódicos da CAPES. 

 

Também, a CAPES oferece capacitações por todo o país, para usuários do portal de 

periódicos, bastando na chamada do planejamento anual, demonstrar interesse. Estas 
capacitações são regionais e podem acontecer até mesmo aqui na UNIPAMPA. 

 

A identificação da Instituição no Portal da Base não é "REGRA". Conforme 

informação da própria CAPES, as BASES não têm obrigação de identif icar o acesso da 

Instituição. 
 

 

 

 

 

 
 



PERGUNTAS FREQUENTES 
 

 

1 - Temos acesso total às bases? 

Resposta: A UNIPAMPA tem acesso a algumas coleções, em algumas bases. 

 
2 - Porque outras universidades tem acesso a mais coleções e a mais bases que a UNIPAMPA?  

Resposta: A relação de coleções e bases está pactuada no contrato entre CAPES e UNIPAMPA 

e depende de uma série de critérios definidos pela CAPES, como cursos de Pós Graduação, 

áreas de cursos de Graduação, ORÇAMENTO da CAPES, etc. 

 
3 - Porque quando utilizo Proxy de outra universidade, não preciso acessar uma base realizando 

todo este procedimento "via portal da CAPES? 

Resposta: Como as coordenações de bibliotecas das Universidades dispõem de orçamento 

próprio, elas podem contratar bases de interesse da universidade que não necessariamente as da 

CAPES. Então o acesso é da mesma forma, ou seja, uma relação de IPs válidos, mas contratado 

diretamente entre Universidade e BASE. 
 

4 - Meu usuário e senha institucionais não estão funcionando para validar e utilizar o Proxy. 

Resposta: Procure o STIC(Setor de Tecnologia da Informação) local para resolver o problema. 

 

5 – Por que em uma BASE, não consigo realizar o download do documento desejado? 
Resposta: Porque a Coleção não está liberada ou não faz parte do consórcio adquirido pela 

CAPES. 

 

6 - Como faço para configurar meu Proxy? 

Resposta: Acesse a página da Coordenação de Bibliotecas e leia atentamente as orientações. O 
Manual, dividido por tipo de navegador, está disponível no 

link: http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/ 

 

7 - Estou com problemas para acesso a algumas páginas, como Portais de Bancos? 

Resposta: Foi notado que o acesso a alguns portais é prejudicado pelo fato de manter a 

configuração do Proxy no navegador do computador. Sugerimos que após as consultas, desative 
o Proxy, tornando a ativá-lo quando necessário. 

 

8 - Porque preciso realizar todo este processo de acesso via CAPES e não o acesso direto ao 

portal da BASE? 

Resposta: Porque o acesso via Portal de Periódicos da CAPES identif ica de qual 
Universidade/Instituição está partindo o acesso e serve como dado estatístico para a quantidade 

de acessos, justificando futuras contratações ou até mesmo a desistência de assinatura de alguma 

base pouco utilizada.  

 

9 – O que acontece se utilizar o Proxy de outra Universidade? 
Resposta: Uma ação como esta estará melhorando as estatísticas de acesso daquela 

Universidade e prejudicando os indicadores de acesso da UNIPAMPA. 

 

10 - Quero ter acesso a uma BASE que a CAPES dispõe, mas não está liberada para a 

UNIPAMPA. 
Resposta: Precisamos atender aos critérios de disponibilidade e ao orçamento disponível da 

CAPES. 

 

11 - Existe uma alternativa de obter acesso a uma BASE sem a CAPES? 

Resposta: Sim. A coordenação de bibliotecas tem orçamento próprio e pode adquirir 

diretamente este serviço, contratando a BASE de interesse da Instituição. Porém será recurso da 
UNIPAMPA. 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/acesso-externo/


 
ESCLARECIMENTOS FINAIS 

 

 

Analogicamente, o Proxy é a "estrada" criada pelo NTIC para que cheguemos à "Porta" 

da CAPES. Esta "Porta" nos identifica perfeitamente. 
Por intermédio da "Porta" da CAPES é que podemos pegar a "estrada", criada pela 

CAPES, para as diversas BASES que temos "ACESSO".  

Algumas portas das BASES estão fechadas. Outras Abertas totalmente. Outras Abertas, 

mas possuímos acesso a apenas alguns "cômodos da casa". 

 
 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

 

 

Outras informações podem ser encontradas no portal da Coordenadoria de Bibliotecas 
da UNIPAMPA dedicado ao CAPES:  

 

http://porteiras.r.unipampa.edu.br/portais/sisbi/periodicos-capes/ 

 

 
Ou também junto aos Administradores do serviço: 

 

Vanessa Abreu Dias 

Coordenadora de Bibliotecas 

vanessadias@unipampa.edu.br 
 

Michel Rodrigues Iserhardt 

Analista de Tecnologia da Informação 

michelri@unipampa.edu.br 

 


