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O Portal Capes

• Criado no ano de 2000, para promover o 

fortalecimento dos programas de pós-graduação 

no país, apoiar a produção científica, reduzir 

disparidades regionais no acesso à informação e 

oferecer acesso online à produção científica e 

tecnológica de todo o mundo.



Qualidade no ensino e pesquisa

• O Portal de Periódicos permite acesso ao
conhecimento científico atualizado em qualquer
terminal conectado à Internet, esteja localizado
nas instituições participantes, ou liberado para o
acesso remoto.

• Permite que o professor, pesquisador ou aluno
fique sempre atualizado e produza trabalhos em
sintonia com o melhor da produção científica
mundial.



Acesso ao Portal de Periódicos

• Acesso 24X7

• Tem apresentado um aumento expressivo no

acervo disponível, no número de acessos e de

instituições participantes.



Conteúdo do Portal 

• Periódicos de textos completos

• Revistas científicas brasileiras  

• Fontes referenciais

• Bases de dados referenciais

• Bases de dados de patentes

• Livros

• Teses e dissertações

• Arquivos  abertos  e redes de e-prints

• Dados estatísticos

• Normas Técnicas

• Audiovisuais



Percentual de títulos por grande área 

do conhecimento 
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Evolução do número de instituições 

2001 a 2010
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Desenvolvimento das coleções do 

Portal de Periódicos – 2001 a 2010
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Evolução do número de acessos ao 

Portal de Periódicos – 2001 a 2010
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Programa de Atualização Funcional e 

Tecnológica do Portal

Para melhorias e renovação do Portal de

Periódicos, a CAPES, desde 2006, vem

desenvolvendo atividades nesse sentido, em

parceria com a Rede Nacional de Ensino e

Pesquisa (RNP).

Em 11 de novembro de 2008 lançou o projeto de 

Atualização Funcional e Tecnológica do Portal.



Programa de Atualização Funcional e 

Tecnológica do Portal

• Principais atualizações:

– Novo layout e organização da informação no portal;

– Mudança de paradigma do uso do portal permitindo

também pesquisas por assunto, artigo, autor etc.;

– Possibilidade de acesso simultâneo à informações

das bases que integram o Portal de Periódicos, por

meio de uma única consulta;

– Funcionalidade de personalização do Portal de

Periódicos;

– Acesso remoto via CAFe – Comunidade Acadêmica

Federada.



O Portal de Periódicos introduziu 

uma nova metodologia de consulta 

por informações científicas

• permite ao usuário chegar ao artigo científico, 
por meio de uma plataforma  de pesquisa 
integrada ao próprio Portal de Periódicos;

• a busca integrada, permite pesquisar em várias 
bases de dados ao mesmo tempo.



Vantagens da Busca Integrada

• Torna mais ágil o processo de busca no Portal. Várias 
bases são pesquisadas sem que o usuário tenha que 
entrar em cada editor separadamente.

• Permite ao usuário pesquisar em diferentes bases  
apenas selecionando a área do conhecimento ou 
bases de seu interesse e digitando o termo de busca;

• Aumenta o escopo da pesquisa; 

• Possibilita o uso de coleções do Portal pouco 
conhecidas pelo usuário, pela facilidade de uso da 
metabusca, mesmo sem conhecer a plataforma de 
busca de cada editor.



• Possibilidade de criar um espaço virtual  [MEU 

ESPAÇO] para o usuário cadastrado e 

identificado contendo:

• listas de artigos de periódicos;

• listas de títulos de periódicos;

• conjuntos de bases de dados selecionadas 

pelo usuário para fazer a busca integrada; 

• listas de pesquisas efetuadas com a 

possibilidade de solicitação de alertas.

Funcionalidade de Personalização 

do Portal de Periódicos



Consultando a interface do 

Portal



Opções de Pesquisa na 

interface do Portal

Busca por assunto

Busca por periódico

Busca por base



Identifique-se para usar as funcionalidades



Busca por assunto



Selecione a área do conhecimento 

e o termo de busca





Lista de Resultados

Acesso ao texto completo

Adicionar ao
Meu Espaço









Alternativa de busca para usuários cadastrados e 

logados que inseriram bases no “Meu Espaço”



Busca por periódico





Acessar o site da revista

Adicionar ao
Meu Espaço



Journal of Catalysis


