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E BASES DE DADOS
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PORTAL DE
PERIÓDICOS CAPES



Caixa de pesquisa única da Busca Assunto

Identificação da modalidade de acesso e Login na
CAFe
Opções de busca do Portal - Assunto, Bases, Livros
e Periódicos

Treinamentos online do Portal.

Perguntas frequentes, contatos regionais e fale
conosco
Login no Meu Espaço



A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT AINDA NÃO POSSUI O
CADASTRO FINALIZADO JUNTO À CAPES.

 
ENQUANTO NÃO É CONCLUÍDO ESTE CADASTRO, UTILIZAREMOS O
ACESSO AO PORTAL VIA CAFe DA UFG (INSTITUIÇÃO TUTORA).

COMO ACESSAR O PORTAL DE
PERIÓDICOS DA CAPES



Permite o acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal disponível para uma instituição. 

Este serviço é provido pelas instituições participantes, no caso específico da UFCAT, utilizamos o acesso
remoto via CAFe da UFG (vide tutorial elaborado pela Biblioteca Universitária - UFCAT). 

O acesso as coleções é baseado nas áreas do conhecimento que os programas (stricto sensu) abrangem. 



Toda vez que você acessar o Portal de Periódicos na modalidade de acesso identificado (IP registrado na
CAPES), aparecerá o nome da sua instituição. Se aparecer LIVRE, significa que você não está acessando
de um IP cadastrado. Neste caso, procure a Biblioteca da sua instituição para saber quais são os
terminais autorizados.



O Portal de Periódicos possui quatro modalidades de busca - Assunto, Base,
Periódico e Livro. 

Você pode utilizar a caixa de pesquisa única da Busca Assunto ou acessar o
Menu Acervo e escolher outras opções de pesquisa

COMO POSSO ENCONTRAR
CONTEÚDOS NO PORTAL DE

PERIÓDICOS?



Na caixa de pesquisa única pode-se inserir um assunto ou termo de interesse, nome do autor, título do
artigo, código DOI ou PMID e ainda acessar a busca avançada, na qual é possível selecionar opções de
filtros e utilizar os operadores booleanos para a combinação de palavras. A pesquisa pode ser realizada
em qualquer idioma.



Seleciona-se o tipo de
conteúdo que deseja
pesquisar - bases,
periódicos, livros, teses
e dissertação. Pode-se
ditar o termo de
pesquisa por meio da
ferramenta
"microfone". 

Títulos de resultados:
os itens recuperados
são apresentados em
cabeçalho próprio com
informações, como
título, autor, fonte, se
é revisado por pares ou
se está em acesso
aberto. 



Lista de resultados: Por
esta aba é possível
identificar a
quantidade de
documentos
recuperados, salvar e
buscar, personalizar os
resultados, adicionar
registros aos favoritos,
enviar registros por e-
mail. Clicando nos 3
pontinhos outras
ferramentas são
apresentadas.

Ferramentas de
gerenciamento de
conteúdo: Possui
ferramentas de
gerenciamento de
referência
bibliográfica, modelos
de citação do registro;
você também pode
imprimir, enviar por e-
mail e clicando nos 3
pontinhos outras
ferramentas são
apresentadas



Busca Avançada:
oferece outras
ferramentas para
refinar a pesquisa,
como pesquisar por
tipo de material,
idioma, filtro de
campo, operadores
booleanos. 



Menu de filtros: Ficam do lado esquerdo do Títulos de Resultado. Filtros de disponibilidade, tipo de recurso,
assunto, autor e idioma. Neste menu, também é possível selecionar os critérios de ordenação de apresentação
dos itens.



AND: funciona como a palavra " e " , fornecendo a intercessão, ou seja, mostra
apenas os registros que contenham todas as palavras digitadas, restringindo a
amplitude da pesquisa; 

OR: funciona como a palavra " ou " , mostrando a união dos conjuntos, ou seja,
a base de dados fornece a lista dos artigos que contenham pelo menos uma das
palavras, ou as duas, ampliando o resultado da pesquisa;
 
NOT: funciona como a palavra “ não ". Inclui os termos que venham antes do
operador e exclui da pesquisa o termo que vem após o operador, restringindo a
busca

USO DOS OPERADORES BOOLEANOS



O uso de aspas no termo composto recupera os registros que contenham as
ocorrências das palavras juntas. Exemplo: “ global warming ” ; 

Ao usar o termo composto sem aspas, o sistema localiza registros que
contenham as palavras, não importando a posição.

USO DAS ASPAS



Use o sinal de interrogação no lugar de uma letra para que a ferramenta de
busca encontre as variações na grafia da palavra. 
Exemplo: WOM?N para recuperar WOMAN e WOMEN

Use o asterisco no final da palavra para recuperar as variações dos sufixos.
Exemplo: 
Behavio* para recuperar behavior, behaviour 
Sustain* para recuperar sustainable, sustainability 
Develop* para recuperar development, developing, developmental

USO DE OUTROS CARACTERES ESPECIAIS



A Busca Base reúne diversos tipos de conteúdo científico, como artigos, resumos,
referências, estatísticas, teses, dissertações, material audiovisual, dentre outros.

Após clicar em ACERVO, selecionar a opção LISTA DE BASES.

ACERVO - BUSCA BASE



A pesquisa por bases permite a consulta de três formas: por título, por área do
conhecimento ou avançada, na qual é possível combinar algumas informações. Na
primeira opção, busca por título, é possível localizar uma base de dados pelo nome,
letra inicial ou verificar a lista completa. Caso a consulta seja feita por área do
conhecimento, são relacionadas as subáreas e a quantidade de bases disponíveis em
cada uma. A busca avançada permite associar campos como editor responsável, tipo de
conteúdo, bases nacionais ou de acesso gratuito.



A Busca Livros permite localizar exemplares completos, capítulos de livros, anais de
congresso, relatórios, entre outros tipos de publicações não seriadas.

É possível fazer várias combinações para um resultado mais apurado, inserindo o título
ou ISBN da publicação, o sobrenome e nome do autor, além da alternativa de
selecionar o editor.

ACERVO - BUSCA LIVRO



A Busca Periódico permite visualizar a lista completa das revistas científicas
disponíveis no acervo.

É possível digitar o título ou ISSN na caixa de busca, selecionar a área do
conhecimento ou editor e, ainda, ter acesso apenas às publicações revisadas por pares.

ACERVO - BUSCA PERIÓDICO



Ambiente virtual para gestão de conteúdo. Ferramenta gratuita que oferece
serviços relacionados ao Portal de Periódicos, como: inscrição nos treinamentos
on-line; registro de artigos e alertas de pesquisas realizadas no acervo.

MEU ESPAÇO



São disponibilizadas ferramentas que permitem salvar artigos e criar alertas de
pesquisas já realizadas no acervo do Portal, salvar pesquisas, utilizar
gerenciadores de referência bibliográfica, exportar metadados, enviar para e-
mail, criar pastas para organizar os itens salvos no ambiente virtual.

MEU ESPAÇO



São disponibilizadas ferramentas que permitem salvar artigos e criar alertas de
pesquisas já realizadas no acervo do Portal, salvar pesquisas, utilizar gerenciadores de
referência bibliográfica, exportar metadados, enviar para e-mail, criar pastas para
organizar os itens salvos no ambiente virtual.

MEU ESPAÇO



Para acessar o ambiente, clique em Meu espaço. Você deve inserir nome de
usuário e senha criados no momento do cadastro.

Ao criar o cadastro, você receberá um e-mail, em até 48h, com um link para
ativação da sua conta.

Após logar, basta clicar no ícone de pessoa, assim você terá acesso ao Meu
Espaço.

Qualquer pessoa pode se cadastrar no Meu espaço, não é obrigatório ter
vinculação institucional.

ACESSO AO MEU ESPAÇO









CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA - UFCAT

(64)34415306
 

atendimento.biblioteca@ufcat.edu.br
 

www.bib.catalao.ufg.br
 

@bibliotecaufcat
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