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Orientações para acesso remoto ao Portal de
Periódicos da CAPES via CAFe

A CAPES promove acesso remoto ao Portal de Periódicos para os professores,  pesquisadores, 
alunos de pós-graduação, graduação e técnicos das instituições usuárias do Portal, por  meio da 
rede da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe).

A Unicamp é membro da federação CAFe, e usuários podem, remotamente, acessar o conteúdo 
do portal de periódicos utilizando, para isso, seu usuário e senha institucional da Unicamp.

Caso você não  possua ainda  seu usuário  institucional,  você pode solicitá-lo através do link 
https://www1.sistemas.unicamp.br/SiSeCorp/publico/solicitacao_username/formsolicitacaousern
ame.do. Para alterar sua senha, acesse http://www.unicamp.br/servicoscorporativos/index.html 
e escolha a opção "Trocar senha" para usuários de Sistemas na Web, LDAP e VPN.

Após autenticação com seu usuário institucional, você deverá vinculá-lo a um usuário e senha 
no portal de periódicos da CAPES, que não são obrigatoriamente iguais. Isso é necessário pois a 
CAPES mantém um banco de dados com suas pesquisas e artigos salvos em sua estante virtual. 
Caso você já possua um usuário e senha no portal de periódicos da CAPES, você pode utilizá-lo 
para vincular ao seu usuário institucional da UNICAMP. Caso contrário, você deverá criar um 
novo usuário no portal CAPES como mostra o passo 10 do tutorial abaixo.

Tutorial de como acessar o portal remotamente:

1. (OPCIONAL)  O processo utilizará uma conexão segura. Para o perfeito funcionamento dos 
certificados  digitais  emitidos  pela  ICP  Unicamp  é  necessária  a  instalação  do  certificado  da 
Autoridade  Certificadora  Raiz  da  ICPEdu  em seu navegador.  Para  saber  como instalar,  veja 
instruções  no  seguinte  link:  www.icp.unicamp.br/orientacoes-para-usuarios-finais .  (Caso 
contrário, durante o processo, você terá que adicionar uma exceção para o certificado utilizado.)

2. Entrar  pelo  endereço  do  portal:  www.periodicos.capes.gov.br ou  pelo  site  da  CAPES 

www.capes.gov.br e clicar no banner do Portal de Periódicos 
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3.Para iniciar o acesso remoto ao Portal de Periódicos via CAFe clique no link “MEU ESPAÇO”.

4. Clique em “Usar identificação da minha instituição via federação CAFe – RNP”.
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5. Clique em “Selecione uma instituição”.

6. Selecione “UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS” e depois “ENVIAR”.
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7.  Você será redirecionado para uma página do domínio unicamp.br. Nesta página, insira seu 
usuário e senha institucional da Unicamp, e clique em Login.

ATENÇÃO: Para se conectar, você deve utilizar seu usuário e sua senha institucional 
no formato:

ALUNO: use o número de seu RA. Por exemplo, 123456;
DOCENTE:  use seu usuário da DAC;
FUNCIONÁRIO: use seu usuário do SiSe.

Não deve ser inserido o sufixo de e-mail, apenas o username.

Caso você não  possua ainda  seu usuário  institucional,  você pode solicitá-lo através do link 
https://www1.sistemas.unicamp.br/SiSeCorp/publico/solicitacao_username/formsolicitacaousern
ame.do. Para alterar sua senha, acesse http://www.unicamp.br/servicoscorporativos/index.html 
e escolha a opção "Trocar senha" para usuários de Sistemas na Web, LDAP e VPN.
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8. Caso usuário e senha estiverem corretos,  você será redirecionado novamente ao site de 
periódicos da CAPES, e deve vincular ao seu usuário e senha CAPES, caso já possua, ou criar um 
usuário e senha, para utilizar no portal CAPES posteriormente. 

Preencha os campos “Nome de usuário” e “Senha” e clique em  enviar,  caso você já possua 
cadastro no portal de periódicos da CAPES, e as suas contas serão vinculadas. Após isso, você 
terá acesso ao portal de periódicos e pode pular para o passo   13  . Em caso de esquecimento de 
senha do portal CAPES, clique em “Meu espaço”, como mostra o passo  4 e depois “Esqueci 
minha  senha!”,  no  lado  esquerdo  da  tela.  Ressaltamos  que  a  Unicamp  não  administra  os 
usuários e senhas do portal CAPES, logo não faz troca de senhas de usuários do portal CAPES.

Caso contrário, clique em “Novo Usuário”.
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9. Na próxima página você deverá fornecer 
alguns  Dados  Pessoais para  o 
cadastramento  junto  ao  portal  periódicos. 
Alguns campos, como Nome completo e E-
mail  são  preenchidos  para  você.  Basta 
digitar  seu  CPF,  Data  de  Nascimento  e 
Sexo.

10. Em  Dados  Cadastrais,  escolha  um 
nome de usuário e uma senha para sua 
conta no portal de periódicos da CAPES. 
Ela  será  utilizada  para  salvar  suas 
pesquisas e mostrar sua estante virtual. 
Alem disso, também poderá ser utilizada 
para  autenticação  no  portal,  como 
mostrará o passo  14. Preencha também 
sua  área  de  formação  e  áreas  de 
interesse.
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11. Por fim, em  Dados Institucionais, 
escolha a opção “Possuo vínculo com a 
instituição.”  “Em  UF  da  instituição”, 
selecione  São  Paulo.  Em  “Nome  da 
instituição”,  selecione  UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE CAMPINAS. Em “Vínculo 
com a instituição”, selecione se você é 
docente,  discente(aluno)  ou 
funcionário.  Por  fim,  em  nível  de 
vínculo, selecione qual  o seu nível no 
vínculo com a instituição (No caso de 
alunos,  por  exemplo,  se  você  é  da 
graduação  ou  pós-gaduação).  Após 
preencher  os  campos,  clique  em 
“INCLUIR”

12. Veja que agora aparece, no 
quadrado  em  destaque,  seu 
vínculo  com  a  UNICAMP.  Para 
finalizar, clique em “ENVIAR”.
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13. Pronto!  Agora  você está logado e tem acesso total  ao portal  de periódicos.  Seu nome 
aparecerá na área destacada como no modelo abaixo. Lembre-se sempre de clicar em “Sair” ao 
término de suas atividades. 

14. Na próxima vez que visitar o portal, ao clicar em “MEU ESPAÇO”, você poderá se autenticar 
utilizando seu usuário e senha  do portal de periódicos da CAPES criados no passo  10, como 
mostra  o  lado  esquerdo  da  imagem abaixo.  Você pode  também continuar  se  autenticando 
utilizando seu usuário e senha institucional da UNICAMP via Federação CAFe, clicando no logo 
da federação como mostra o lado direito da imagem abaixo. Porém, ao logar-se utilizando seu 
usuário e senha, você será redirecionado ao portal  como mostra a figura do passo  13,  não 
sendo  necessário  o  cadastramento  de  usuário  e  senha  do  portal  de  periódicos  da  CAPES 
novamente.
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