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Apresentação
O Portal de Periódicos da Capes, criado em 2000, é uma ferramenta de pesquisa
imprescindível nas comunidades acadêmicas. Mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (Capes/MEC), tem como missão
promover o fortalecimento dos programas de pós-graduação e formação de professores no
Brasil por meio da democratização do acesso online à informação científica internacional de
alto nível.
É uma biblioteca virtual que disponibiliza para cientistas, pesquisadores, professores,
estudantes e funcionários acesso aos textos completos de artigos científicos nacionais e
internacionais. São textos completos com resultados de pesquisas e estudos científicos de
extrema importância para o desenvolvimento e apoio à pesquisa brasileira. As instituições de
ensino e pesquisa que são credenciadas têm acesso livre e gratuito ao Portal. A Universidade
Estadual de Feira de Santana (UEFS) tem acesso livre e gratuito ao Portal da Capes, desde
2002.
Através do acesso ao Portal, a comunidade universitária pode acessar livremente os artigos
completos de mais de 37.000 revistas científicas publicadas em todo o mundo, cobrindo todas
as áreas do conhecimento, consultar as mais de 130 bases de dados referenciais especializadas
e multidisciplinares, 11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, contando também com
livros eletrônicos, enciclopédias e obras de referência, teses e dissertações, normas técnicas,
estatísticas e conteúdo audiovisual.
O acesso ao Portal é feito através de computadores conectados a internet e que estão dentro da
faixa de IP que foram cadastrados na Capes pela UEFS. Esse cadastro permite também que a
Capes monitore o acesso e obtenha a estatística de uso das instituições participantes. A UEFS
disponibiliza o acesso remoto ao Portal de Periódicos da Capes através da conexão VPN
(Virtual Private Network ou Rede Virtual Privada). Esse serviço, a princípio, está sendo
oferecido aos professores, funcionários, pós- graduandos, bolsistas e voluntários de iniciação
científica cadastrados na PPPG. Para ter acesso ao serviço, o usuário deverá solicitar
pessoalmente, à Biblioteca Central a ativação de uma conta VPN, onde será disponibilizado
Login e Senha de acesso ao sistema.
Apesar do Portal de Periódicos da Capes realizar busca em qualquer idioma, sugere-se que
sejam utilizados termos em inglês considerando que a literatura científica é em sua maioria
publicada em inglês. Isso aumenta o número de resultados recuperados. Entretanto, nada
impede que outros idiomas sejam utilizados.
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Orientações de Acesso ao Portal de Periódicos da Capes
O acesso aos conteúdos assinados pela UEFS, no Portal de Periódicos da Capes, deverá ser
feito, pelo usuário, através de computador permitido dentro da faixa de IPs da UEFS. Caso
contrário, ele só terá acesso aos conteúdos gratuitos do Portal.

1 Portal de Periódicos da Capes – Página inicial
Para acessar o Portal de Periódicos da Capes, o usuário deverá entrar na página da biblioteca
no endereço <http://bibuefs.uefs.br/> de qualquer computador da UEFS e clicar no ícone
“Periódicos” ou em Portal da Capes.

Na interface do Portal, ao clicar no link “Institucional”, pode-se obter informações sobre o
Portal de Periódicos da Capes, como histórico, missão e objetivos, quem participa,
documentos e estatísticas de uso.
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Para localizar uma publicação existem quatro formas de pesquisa: ASSUNTO,
PERIÓDICO, LIVRO ou BASE.

2 Pesquisa por Assunto
Na tela inicial, por default, já aparece a busca rápida por ASSUNTO ou pode ser feita uma
pesquisa mais detalhada clicando na Busca avançada.
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Indo para Busca avançada, é necessário selecionar as bases pela área do conhecimento
clicando no link “Selecione bases de dados para busca”.

Preencher os campos com os filtros da pesquisa e clicar em “Bases de dados”.
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Selecionar no máximo até 11 bases de dados, e clicar no link “Ir para busca”.

Digitar o termo da pesquisa e clicar em “Buscar”.
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Em seguida aparece o resultado da pesquisa, que pode ser filtrado clicando no link “Refinar
meus resultados”.

Quantidade de itens recuperados

O resultado é ordenado por
relevância, podendo ser também por
data – mais recente, mais acessados,
autor ou título.

Clicando no link “Detalhes” se obtem mais informações sobre a publicação, e dentro de
“Detalhes” no link “Enviar para” pode-se trabalhar com o resultado.

10

Clicando no artigo desejado, o pesquisador é redirecionado para a página da revista.

Ao clicar no link “all” (todos) aparecerá a lista com todos os anos, volumes e números do
períodico. Em seguida clicar no número do fascículo desejado.
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Em seguida, clique no link “pdf” e o texto completo fica disponível para download.

3 Pesquisa por Periódico
Na pesquisa pelo título do periódico, clicar em “PERIÓDICO”. Nessa página o usuário tem a
opção de pesquisar por uma palavra que tenha no título do periódico, pela letra inicial do
título ou visualizar a lista completa dos títulos dentro do Portal.
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Na busca avançada pelo título do periódico, clicar em “Periódico” e em seguida “Busca
avançada”.

Neste tipo de pesquisa, sabendo parte do título, ISSN, fornecedor ou área do conhecimento
existe a possibilidade de recuperar revistas especificas da área de interesse.
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Clincando no link “Buscar por área do conhecimento” selecione a(s) área(s) do conhecimento
e a(s) subárea (s) de seu interesse, e o Portal recupera todos os títulos de periódicos da(s)
área(s) e subárea(s) escolhida(s).

Na mesma página
resultado da busca.

aparece

o

No resultado da pesquisa pelo título do periódico é importante que o usuário clique no ícone
( ) para exibir detalhes da publicação antes de clicar no título da revista, pois este traz
informações como variações de títulos, ISSN, as áreas do conhecimento e, principalmente, a
partir de qual período a coleção está disponível no Portal.
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O acesso ao texto completo pode ser realizado de duas maneiras: clicando diretamente no
título da revista ou acessando o ícone

.

No link “Buscar referências” é possível recuperar uma revista específica que esteja
pequisando. Neste tipo de busca é necessário possuir a referência completa do artigo de
periódico.
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4 Pesquisa por Livro
Na busca de LIVRO, pode pesquisar por um termo do título, pela primeira letra do título ou ir
para busca avançada.

Clicando na Busca avançada e preenchendo os campos é possível recuperar exatamente o
livro que se procura.

Busca pelo ISBN do livro.
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Aparece o resultado da busca com o título do livro pesquisado.

Clicando no título o usuário é direcionado à página com acesso total ao conteúdo do livro.
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5 Pesquisa por Base de Dados
Na busca de BASES DE DADOS, pode pesquisar por um termo do título, pela primeira letra
do título ou ir para busca avançada.

Clicando em “Busca avançada” é possível selecionar as bases de dados que disponibiliza
determinado tipo de material (patentes, teses e dissertações, normas técnicas, etc.) que queira
pesquisar, para isso, basta selecionar o tipo de material e a área do conhecimento. Também,
nesta tela, é possível pesquisar só as “Bases nacionais”.
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Pode-se ainda, fazer a pesquisa utilizando como descritor alguma parte do título da base,
clicando na opção “Busca por título”.

É possível ainda, fazer uma pesquisa selecionando todas as bases de dados de uma
determinada área do conhecimento e subáreas, ao clicar em “Busca por área do
conhecimento”.
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O resultado é uma lista com todas as bases da área do conhecimento e da subárea selecionadas
na pesquisa.

6 Meu Espaço
Na tela superior, no campo “MEU ESPAÇO”, o usuário pode criar uma conta no Portal de
Períodicos da Capes. Esta opção permite ao usuário guardar o conteúdo de interesse,
inscrever-se em treinamentos e obter certificados de participação nestes eventos.
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Para realização do cadastro o usuário deve clicar em “Novo usuário” e preencher os campos
com os seus dados pessoais.

Para o usuário acessar sua conta, clica em “Meu espaço” coloca login e senha e clica em
enviar.
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Automaticamente, volta para a tela inicial do Portal da Capes com o nome do usuário na tela.
Clicando em “Meu Espaço”, o usuário pode guardar, dessa forma, os conteúdos pesquisados
no Portal, estratégias de busca feitas, lista das bases favoritas, etc.

Todo material que foi enviado pelo usuário fica disponível neste espaço virtual por um
determinado tempo, podendo o mesmo baixar o texto completo clicando no artigo, e escolher
a opção “Exibir online” e “Dowload PDF”.
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Ao terminar a pesquisa o usuário deve clicar em “Sair” para poder fechar sua conta.
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7 Fator de Impacto nas Revistas Científicas
As revistas científicas, nacionais e estrangeiras, passaram a ser avaliadas através do Fator de
Impacto – FI, medida utilizada para avaliar a importância do periódico em determinada área
do conhecimento. O órgão responsável em atribuir o Fator de Impacto é o Institute for
Scientific Information – ISI. O FI é um número médio resultante das citações de artigos
científicos publicados em determinado periódico. Os FIs são publicados no Journal of
Citation Reports – JCR, disponível no Portal da Capes.
Veja como é calculado o FI: Se um periódico X publicou, em 2009 e 2010, 320 artigos
científicos, e se no ano seguinte ele recebeu 920 citações, seu FI em 2011 será o resultado de
920/320, ou seja, 2,875. O FI das publicações é um dos critérios que a Capes leva em
consideração para disponibilizar a publicação no seu Portal de Periódicos e também para
atribuir a classificação no Qualis Periódicos.

Como pesquisar o fator de impacto e o número de citações de revistas científicas através
do Portal De Períodicos Da Capes

No Portal de Periódicos da Capes, na opção “Buscar Base”, digite o nome da base “ISI” e
clique em “Enviar”.
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No resultado da busca, aparece a base “JCR – Jornal Citation Reports”. Clicando no ícone“ "
aparecem informações específicas da base.

Clicando no nome da Base o usuário é direcionado para a página da base “ISI Web of
Knowledge”
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Na base “ISI Web of Knowledge”, o pesquisador pode selecionar campos para filtrar sua
busca, clicando em seguida em “SUBMIT”.

Após selecionar o tipo de busca, o usuário é redirecionado para a página de pesquisa,
podendo filtrar sua pesquisa por: título completo do periódico, palavras do título,
abreviação do título ou pelo ISSN. Após o preenchimento do campo clica em “Search”
para pesquisar.

