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Memorando Circular n° 02/2017 – GABINETE/PROPEG/UERN  

 

Mossoró-RN, 04 de agosto de 2017. 

 

 

Aos (as) Senhores (as) Discentes de Programas de Pós-Graduação da UERN. 
 

Assunto: Informações sobre o Portal de Periódicos da CAPES. 

 

Senhores (as) Discentes (as),  

O Portal de Periódicos da Capes é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a 

instituições de ensino e de pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele 

conta atualmente com um acervo de mais de 38 mil periódicos com texto completo, 123 bases 

referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras 

de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

Podem acessar gratuitamente o Portal de Periódicos, em destaque, as instituições públicas 

de ensino superior estaduais e municipais, com pelo menos um Programa de Pós-Graduação, que 

tenha obtido nota 4 ou superior na avaliação da CAPES. A UERN conta atualmente com quatro 

Programas de Pós-Graduação com nota 4. 

O Portal é acessado principalmente por meio de terminais ligados à internet e localizados 

nessas instituições ou por elas autorizados. Além dessa modalidade, o Portal de Periódicos pode 

ser usado via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), que é uma federação de identidade que 

reúne instituições de ensino e de pesquisa brasileiras. 

A rede CAFe permite o acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal de Periódicos 

disponível para a instituição. Este serviço é provido pelas instituições participantes, usando o 

nome de usuário e senha para acesso. A UERN conseguiu, através da sua Diretoria de 

Informatização (DINF), ser cadastrada para ofertar essa nova ferramenta para todos seus alunos 

de Pós-Graduação Stricto Sensu. 
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Os pós-graduandos da UERN poderão acessar o Portal Periódicos da CAPES de qualquer 

lugar do mundo, através do seu smartphone, notebook, tablet ou computador pessoal. Cada 

discente receberá um e-mail com login e senha que dará acesso a esse serviço. Quaisquer 

dúvidas e esclarecimentos, por favor, entrar em contato com a Diretoria de Informatização – 

DINF, pelo telefone 3315-2222, ou ainda via e-mail: dinf@uern.br. 

 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe): https://www.rnp.br/servicos/servicos-avancados/cafe 

 

Para maiores orientações acesse o tutorial através do link: http://www-periodicos-capes-gov-

br.ez210.periodicos.capes.gov.br/images/documents/Orientacoes_para_o_acesso_remoto_via_C

AFe.pdf 

 

Atenciosamente, 

 

  
Prof. Dr. João Maria Soares 

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação 

Portaria 7672/2013 – GR/UERN 

Matrícula 4260-9 
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