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Tutorial para acesso CAFe no Portal de Periódicos CAPES 

 

O objetivo desse tutorial é apresentar os passos a serem seguidos para realizar o acesso 

remoto ao conteúdo assinado do Portal de Periódicos CAPES, via autenticação pela 

Comunidade Acadêmica Federada (Acesso CAFe). 

 

Acessar o site do Portal de Periódicos CAPES (https://www-periodicos-capes-gov-

br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php). 

 

Na página inicial abrirá uma tela informando que você está acessando o conteúdo gratuito 

do Portal. Clique em fechar. 

 

Figura 1 – Captura de tela da página inicial do Portal Capes, enfatizando o acesso ao 

conteúdo gratuito. 

 
Descrição da imagem: Print da página do Portal de Periódicos CAPES. Na imagem aparece uma 

caixa de texto com a seguinte mensagem: “Você está acessando conteúdo gratuito do Portal. O 

conteúdo assinado está disponível para os acessos com IP identificado das instituições participantes.” 

No canto inferior direito da caixa texto existe o botão “Fechar”. 

 

 

No cabeçalho da página inicial do Portal de Periódicos CAPES clique em “Acesso CAFe”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php
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Figura 2 – Captura de tela da página inicial do Portal Capes, enfatizando o acesso CAFe. 

 
Descrição da imagem: Print da página do Portal de Periódicos CAPES. Na imagem aparece uma seta 

vermelha indicando o link “Acesso CAFe”, sobre o qual deverá ser clicado. O link está na parte superior da 

página. 

 

 

Ao clicar em  “Acesso CAFe” você será redirecionado à tela abaixo, na qual você deve 

selecionar a instituição que você está vinculado. 

 

 

Figura 3 – Captura de tela da página do acesso remoto via CAFe. 

 
Descrição da imagem: Print da página do Portal de Periódicos CAPES. A imagem mostra uma seta 

vermelha indicando uma caixa de seleção onde está escrito “Digite a sigla ou o nome da instituição e a 

selecione”. A caixa de seleção aparece centralizada. 

 

 

 

Ao clicar em “Digite a sigla ou o nome da instituição e a selecione” abrirá um espaço para 

você inserir o nome “UFSC”.  
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Figura 4 – Captura de tela da página do Acesso remoto via CaFe enfatizando a seleção 

da instituição. 

 
Descrição da imagem: Print da página do Portal de Periódicos CAPES. A imagem mostra a caixa de 

seleção onde deverá ser digitada a sigla UFSC. Ao fazer isso, aparecerão as opções: UFSC  - Universidade 

Federal de Santa Catarina e UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos. Neste caso, a opção a ser 

selecionada é “UFSC” e depois clicar no botão “Enviar”. O botão “Enviar” está localizado na parte inferior 

esquerda. 

 

 

 

 

 

Ao selecionar a opção UFSC você será redirecionado a uma tela da autenticação, na qual 

será solicitado seu IdUFSC (Ex.: nome.sobrenome, sem o @) e a Senha do IdUFSC (a 

mesma que você usa para acessar o Moodle ou outro sistema da UFSC). Ignore as 

opções “Não lembre meu login” e “Apague as permissões anteriores para acessar 

informações neste serviço” e clique em “Login”. 
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Figura 5 – Captura de tela da página de autenticação da UFSC. 

 
Descrição da imagem: Print da página de autenticação da UFSC. A imagem apresenta dois campos para 

preenchimento, um abaixo do outro. O primeiro campo é para inserir o IdUFSC (sem o @) e no segundo 

campo colocar a senha (a mesma utilizada para acessar o Moodle). Logo abaixo dos campos está o botão 

“Login”.  

 

 

Caso você não saiba seu IdUFSC, acesse o site  

https://idufsc.ufsc.br. Na parte superior da página, clique na aba “Acesso a rede” e no item 

“Serviço VPN” e verifique seu Username. 

  

https://idufsc.ufsc.br/
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Após clicar em “Login” você será remetido a uma tela solicitando que “Selecione a 

duração da liberação de acesso aos seus dados”.  Você pode selecionar qualquer uma 

das opções e clicar no botão “Aceitar”. 

 

Figura 6 – Captura de tela da página de autenticação da UFSC, enfatizando a seleção de 

liberação de acesso. 

 
Descrição da imagem: Print da página de autenticação da UFSC. A imagem mostra as seguintes opções, 

uma abaixo da outra: concordo em enviar desta vez, concordo que essas informações serão enviadas 

automaticamente no futuro e, por último, concordo que todas as minhas informações serão enviadas para 

qualquer serviço. No caso desta imagem, está selecionada a opção “Concordo que essas informações 

serão enviadas automaticamente no futuro”. Logo abaixo das três opções, há um menu onde é possível 

conferir quais informações serão enviadas. Na parte inferior da imagem estão os botões “Rejeitar” e 

“Aceitar”, um ao lado do outro. 

 

 

Após clicar no botão “Aceitar”, voltará a aparecer a página inicial do Portal de Periódicos 

CAPES. No entanto, conforme sinalização na imagem abaixo, agora aparecerá a seguinte 

mensagem: “Acesso por: Universidade Federal de Santa Catarina”. Isso quer dizer que, a 

partir de agora, você terá acesso ao conteúdo pago disponibilizado pelo Portal. 

 

Figura 7 – Captura de tela da página inicial do Portal Capes, enfatizando o tipo de acesso. 

 
Descrição da imagem: Print da página do Portal de Periódicos CAPES. A imagem mostra uma seta 

vermelha indicando a seguinte mensagem: “Acesso por: Universidade Federal de Santa Catarina”.  
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Dúvidas podem ser encaminhadas para ref.bu@contato.ufsc.br 
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