
Tutorial de acesso 
remoto ao Portal de 

Periódicos CAPES, via 
CAFe

SIBI/Ufopa



O acesso ao conteúdo disponibilizado para a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa)

através do Portal de Periódicos da Capes pode ser acessado através de computadores

internos autenticados da Universidade (por reconhecimento de IP).

Em caso de computadores externos à Ufopa, o acesso ao conteúdo pode ser realizado através

do acesso remoto via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe).

Provida pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), a CAFe permite que usuários

utilizem login e senha institucionais para diversos serviços.

Este tutorial dará orientações para proceder o acesso remoto (fora da UFOPA) ao conteúdo

restrito do Portal de Periódicos da Capes, através dos recursos da Comunidade Acadêmica

Federada (CAFe).

SOBRE ESTE TUTORIAL



1. Acesse o site do Portal: 

https://www-periodicos-capes-

gov-

br.ezl.periodicos.capes.gov.br/ e 

clique em “Acesso CAFe”

https://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/


2. Na tela seguinte, clique em

“Selecione uma instituição” e

procure: “UFOPA –

UNIVERSIDADE FEDERAL DO

OESTE DO PARÁ”



3. Ao selecionar a Instituição,

em seguida, clique “Enviar”



4. Você será redirecionado para

uma página do domínio da

Ufopa.

Nela, insira seu login e senha

Institucional, e clique em

“Login”



5. Na tela seguinte, você terá as

informações do provedor do

serviço, verifique se seus dados

estão corretos.

Em seguida, selecione uma das

opções de “liberação de

atributos”.

Depois, clique em “Aceitar”.



5. Caso seu usuário e senha

estiverem corretos, você será

redirecionado novamente ao

Portal da CAPES no Perfil da

sua Instituição – UFOPA.

Pronto! Agora você pode iniciar

sua pesquisa em qualquer lugar

fora da sua Instituição!



PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO CONOSCO:

NOSSOS E-MAILS
Biblioteca da Unidade Tapajós – bib.tapajos@ufopa.edu.br
Biblioteca da Unidade Rondon – bib.rondon@ufopa.edu.br
Biblioteca do Campus Alenquer – bib.alenquer@ufopa.edu.br 
Biblioteca do Campus Itaituba – bib.itaituba@ufopa.edu.br
Biblioteca do Campus Juruti – bib.juruti@ufopa.edu.br
Biblioteca do Campus Monte Alegre – bib.montealegre@ufopa.edu.br 
Biblioteca do Campus Óbidos – bib.obidos@ufopa.edu.br 
Biblioteca do Campus Oriximiná – bib.oriximina@ufopa.edu.br

FACEBOOK

facebook.com/sibiufopa

INSTAGRAM

@sibiufopa

SITE

http://ufopa.edu.br/sibi/

http://ufopa.edu.br/sibi/

