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APRESENTAÇÃO 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG), através da Diretoria de 
Pesquisa (DP), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 
disponibiliza à comunidade científica o CATÁLOGO DE PERIÓDICOS oriundos do 
Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES).  

Este catálogo tem o objetivo de apresentar  as bases que estão disponíveis para UERN 
facilitando assim o entendimento e acesso dos docentes, discentes e técnicos-
administrativos que tiverem interesse em pesquisas nas diversas áreas do saber, como: 
Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências 
Humanas, Ciências Sociais e Aplicadas e Linguística, Letras e Artes.  

O Portal de Periódicos é uma excelente ferramenta para democratização do uso da 
informação, que deve ser amplamente utilizada, permitindo que a nossa Instituição 
avance no desenvolvimento da educação e da pesquisa científica e tecnológica. O 
Portal é uma biblioteca virtual, de fácil acesso à informação científico-tecnológica 
mundial, oferecida pelo governo federal ao sistema de educação brasileiro. 

A iniciativa deste catálogo surgiu da necessidade dos nossos pesquisadores em 
conhecer quais bases estão disponíveis para acesso. Assim, espera-se potencializar 
cada vez mais a produção científica e tecnológica dos nossos pesquisadores na 
perspectiva de favorecer a consolidação da pesquisa e da pós-graduação da UERN.  

Ressalta-se que as informações contidas neste catálogo, foram extraídas do site 
https:// www.periodicos.capes.gov.br. Por fim, com a publicação deste Catálogo, a 
comunidade terá conhecimento da importância em pesquisar em bases consolidadas 
de pesquisas.  

 

Profa. Dra. Cicília Raquel Maia Leite 

Diretora de Pesquisa – DP/PROPEG/UERN 
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VISÃO GERAL - PORTAL DE PERIÓDICOS  

O Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de 
ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta 
com um acervo de mais de 35 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, 
11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras 
de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 
 
O Portal de Periódicos foi criado tendo em vista o déficit de acesso das bibliotecas 
brasileiras à informação científica internacional, dentro da perspectiva de que seria 
demasiadamente caro atualizar esse acervo com a compra de periódicos impressos 
para cada uma das universidades do sistema superior de ensino federal. Foi 
desenvolvido ainda com o objetivo de reduzir os desnivelamentos regionais no acesso 
a essa informação no Brasil. Ele é considerado um modelo de consórcio de bibliotecas 
único no mundo, pois é inteiramente financiado pelo governo brasileiro. É também a 
iniciativa do gênero com a maior capilaridade no planeta, cobrindo todo o território 
nacional.  
 
O Portal de Periódicos atende às demandas dos setores acadêmico, produtivo e 
governamental e propicia o aumento da produção científica nacional e o crescimento 
da inserção científica brasileira no exterior. É, portanto, uma ferramenta fundamental 
às atribuições da Capes de fomento, avaliação e regulação dos cursos de Pós-
Graduação e desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. 

QUEM PARTICIPA? 

Possuem acesso livre e gratuito ao conteúdo do Portal de Periódicos professores, 
pesquisadores, alunos e funcionários vinculados às instituições participantes. O Portal 
é acessado por meio de terminais ligados a internet e localizados nessas instituições 
ou por elas autorizados. 

RECURSOS DISPONÍVEIS NO PORTAL 

Através do Portal de Periódicos da Capes, você pode localizar: 

• Periódicos; 
• Bases de dados referenciais; 
• Bases de dados de textos completos; 
• Teses e dissertações; 
• Patentes; 
• Livros e outras fontes. 

Menu MEU ESPAÇO 
 
Este é um recurso facilitador das pesquisas, porém, não é condicionante para o uso do 
Portal. O menu “Meu Espaço” é uma área personalizada, gerenciada pelo próprio 



	   6	  

usuário. A identificação no Portal pode ser feita a partir do link MEU ESPAÇO 
localizado no topo da página. A identificação permite o uso de serviços adicionais 
como o armazenamento para bases preferidas para pesquisa, periódicos e artigos 
prediletos, criação de alertas de pesquisa, inscrição em treinamentos e obtenção de 
certificados. 
 
Para acessar este serviço é necessário fazer a identificação no Portal. Para se tornar 
um usuário identificado é necessário preencher um cadastro disponível pela opção 
“Novo usuário”. Após o preenchimento e envio dos dados, um e-mail com um link de 
confirmação será encaminhado para o e-mail cadastrado. Caso o e-mail não chegue, é 
possível solicitar novo envio por meio da opção “Não recebi meu e-mail de 
confirmação de cadastro”. 
 
Após a identificação, uma saudação aparece com seu nome, a opção de editar 
informações de seu perfil e a opção de logoff. Após essa identificação, você será 
direcionado novamente para a página inicial a fim de iniciar suas pesquisas. Para 
acessar o Meu Espaço, basta clicar novamente no link relacionado. 
 
Usuários que participarem de treinamentos oferecidos pelo Portal de Periódicos e se 
inscreverem no Portal, poderão obter seu certificado no Meu Espaço. Para utilizar 
essa funcionalidade é necessário o cadastramento prévio no Portal de Periódicos. 
 
SERVIÇO DE ACESSO REMOTO 
 
O serviço de acesso remoto ao Portal de Periódicos é de responsabilidade exclusiva 
das instituições participantes. Pensando em uma alternativa para instituições que não 
podem prover este serviço a seus usuários, a CAPES, em parceria com a RNP, oferece 
uma identificação pela CAFe. 
 
A Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) é uma federação de identidade que 
reúne instituições de ensino e pesquisa brasileiras. A relação de confiança entre 
instituições participantes da Federação permite que o usuário se autentique 
unicamente em sua instituição de origem, que fornece as garantias de autenticidade e 
credibilidade necessárias às demais. 
 
BUSCAR BASE 
 
Permite identificar as bases disponíveis no Portal, por palavras do título ou ordem 
alfabética. Permite também identificar as bases por área/subárea com opções de 
exibição de todo o conteúdo do Portal ou apenas bases de livre acesso.  
 
BASES DE DADOS ESCOLHIDAS PELOS USUÁRIOS 
 

• O usuário pode marcar até 11 bases para fazer as buscas; 
• Se o usuário estiver identificado no Portal, as bases permanecem salvas, para 

uso futuro; 
• Para fazer a busca dos assuntos, o usuário preenche os termos de interesse e 

realiza as pesquisas nas bases selecionadas; 
• Se desejar fazer outras buscas nas bases selecionadas, não clique no link 

“Nova Busca”. Apague os termos e digite novos termos para busca; 
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• O link “Nova busca” volta para a pesquisa em todo o conteúdo. 
 

QUAIS AS ÁREAS? 

O Portal disponibiliza bases de dados em todas as áreas do conhecimento: 

• Multidisciplinares; 
• Ciências Biológicas; 
• Ciências da Saúde; 
• Ciências Agrárias; 
• Ciências Exatas e da Terra; 
• Engenharias; 
• Ciências Sociais Aplicadas 
• Ciências Humanas; 
• Linguística, Letras e Artes. 

 

ACESSO AO PORTAL DE PERIÓDICOS 

Para acessar ao Portal de Periódicos da CAPES, faz-se necessário digitar o endereço 
http://periodicos.capes.gov.br. 

Para a realização de pesquisas no portal de periódicos CAPES não é necessário o uso 
de nome de usuário e senha e nenhum tipo de registro. Entretanto, isso será necessário 
para a utilização de serviços personalizados oferecido pelo portal. Vale lembrar que 
essa identificação não está relacionada ao serviço de acesso remoto.  

PORTAL DE PERIÓDICOS E A UERN 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) tem acesso parcial aos 
conteúdos do Portal de Periódicos. Segue a relação das bases disponíveis. 

AMERICAN PHYTOPHATOLOGICAL SOCIETY 

O Portal de Periódicos da Capes pelo contrato 
Biochemistry Collection oferece acesso a três periódicos 
em texto completo da American Phytopathological 
Society: Molecular plant-microbe interactions (0894-
0282), Phytopathology (0031-949X), Plant disease 
(0191-2917) e Plant health progress (1535-1025) - 
iniciado em 2014 - com acesso disponível desde 1997 
até o presente. As publicações possuem foco na área de 
Botânica, mas também abordam áreas relacionadas 
como bioquímica, microbiologia e biologia celular e 
agronomia. O acesso a este conteúdo pode ser realizado 
pela opção Buscar Periódico. 
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ASM - AMERICAN SOCIETY FOR 
MICROBIOLOGY 

O Portal de Periódicos assina 12 títulos de periódicos 
com acesso ao texto completo variando desde 1916 até o 
presente na área de Ciências Biológicas, com foco em 
microbiologia, imunologia e biologia celular. 

 

 

BENTHAM SCIENCE HIGH IMPACT 
COLLECTION 

Coleção de periódicos de alto impacto nas áreas de 
Farmácia, Biomedicina e Medicina. Disponibilizada por 
meio do contrato Biochemitry Collection, a coleção 
Bentham Science High Impact (BHIC) oferece acesso a 
35 títulos em texto completo da Bentham Science 
dedicados a área da Ciência da Saúde, com ênfase nas 
áreas de farmácia, biomedicina e medicina. O período de 
disponibilidade varia desde o ano de 2000 até o presente. 
O acesso a este conteúdo pode ser feito a partir da opção 
buscar base ou via Ingenta Connect Bentham Science 
Publishing na opção buscar periódico.  

 

 

BIOONE 

Base de dados de texto completo que reúne publicações 
nas áreas de Ciências Biológicas e Ciências Ambientais. 

 

 

DII - DERWENT INNOVATIONS INDEX 

Integrada à plataforma ISI Web of Kowledge, da 
Thomson Reuters, a Derwent Innovations Index (DII) é 
uma base de dados que possui referências e resumos de 
patentes com links para documentos em texto completo, 
se disponíveis, além de referências relacionadas nas 
áreas de: engenharia química, elétrica, eletrônica e 
mecânica. O período disponível para acesso é de 1966 
até o presente.  

 

 

ELSEVIER BRINDE 

A Elsevier é uma das mais antigas editoras do mundo, 
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líder global em publicações de saúde, ciência e 
tecnologia. Com sede em Amsterdam, na Holanda, a 
editora possui mais de sete mil funcionários em 77 
escritórios de 24 países, atendendo a uma comunidade 
de 30 milhões de cientistas, estudantes e profissionais de 
informação e saúde em todo o mundo. Ao todo, a 
Elsevier publica mais de dois mil periódicos e 1.900 
novos livros por ano, além de oferecer produtos 
eletrônicos inovadores, como o ScienceDirect, o Scopus 
e o MD Consult, entre outros.  
 

ESA - ECOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA 

Permite acesso a 6 periódicos em texto completo na área 
de Ecologia.  

 

 

HWP - HIGHWIRE PRESS 

Acesso on-line a publicações de universidades e de 
sociedades científicas, nas diversas áreas das ciências. 
Os editores estão agrupados em cinco grupos: Ciências 
Biológicas, Humanidades, Ciências Médicas, Ciências 
Físicas e Ciências Sociais. 

 

 

ICE - INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS 

Base de dados de publicações em texto completo na área 
de Engenharia Civil. Oferece acesso a 29 títulos de 
periódicos em texto completo, do Institution of Civil 
Engineers (ICE), que aborda novas pesquisas e estudos 
de casos práticos dentro da Engenharia Civil e áreas 
correlatas. Disponibilidade de acesso desde 1987 até o 
presente.  

 

 

INTEGRITY 

Acompanhe a descoberta e o desenvolvimento de 
fármacos por meio de uma plataforma de pesquisa 
integrada 

 

 

IOP - INSTITUTE OF PHYSICS 
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Coleção de periódicos em texto completo na área de 
física. Oferece acesso a mais de 100 periódicos, em 
texto completo, publicados pelo Institute of Physics 
(IOP) e outras sociedades científicas e profissionais na 
área de Física. Disponibilidade de acesso desde 1874 até 
o presente.  

 
JCR - JOURNAL CITATION REPORTS 

Estatística sobre a relevância de publicações científicas 
por meio do Fator de Impacto.  

 

MAL - MARY ANN LIEBERT 

Base de dados em texto completo como foco na área da 
saúde, abrangendo as áreas de biotecnologia, 
biomedicina e ciências da vida. 

 

 

PROQUEST 

Estão disponíveis no Portal de Periódicos, da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), três coleções da base Proquest para 
avaliação da comunidade acadêmica: ProQuest 
Dissertations & Theses A&I, Latin American Newsstand 
e Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas 
(PRISMA) 

 

RSJ - ROYAL SOCIETY JOURNALS 

Base referencial e de texto completo nas áreas de 
ciências da vida, ciências físicas e ciências 
interdisciplinares. Oferece acesso a coleção, referencial 
com resumos e de texto completo, Royal Society Jornals 
que disponibiliza 10 títulos de periódicos, peer-
reviewed, que cobrem o amplo espectro das ciências da 
vida, ciências físicas e ciências interdisciplinares. 
Cobertura de acesso desde 1887 até o presente. Inclui a 
coleção retrospectiva de alguns títulos com cobertura 
que varia de 1665 a 1905.  

 

 

SAGE 

Oferece acesso a coleção de periódicos com 
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concentração nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, 
Ciências Humanas e Medicina. O Portal de Periódicos 
da CAPES pelo contrato SAGE oferece acesso a 608 
títulos de periódicos nas áreas de Ciências Sociais 
Aplicadas, Ciências Humanas e Medicina. A 
disponibilidade de acesso ao texto completo varia desde 
janeiro de 1999 até o presente. O acesso a este conteúdo 
pode ser realizado pela opção Buscar Base.  
 

SPIE DIGITAL LIBRARY 

Base de dados de texto completo na área de ótica e 
Fotônica. 

 

 

SPRINGER LINK 

Oferece acesso aos textos completos nas áreas 
Multidisciplinar, Ciências Biológicas, Ciências da 
Saúde, Ciências Exatas e da Terra, entre outras. 

 

 

WEB OF SCIENCE 

Base de dados referencial com resumos em todas as 
áreas do conhecimento. 

 

  
 

WILEY INTERSCIENCE 

Base multidisciplinar em texto completo. 
 

 

COLEÇÕES 

ABSTRACTS IN NEW TECHNOLOGY & ENGINEERING (ANTE) 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Ciência da Computação, 
Engenharias, Elétrica e Eletrônica, e Telecomunicações. 

 
ADVANCED TECHNOLOGIES DATABASE WITH AEROSPACE 
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Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharias, Telecomunicações, 
Ciências Exatas e da Terra, Física e Ciência da Computação. 

 
AEROSPACE DATABASE 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharia Aeroespacial, 
Engenharias, Ciências Exatas e da Terra. 
 

ALUMINIUM INDUSTRY ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica. 
 

AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY 

Periódicos em texto completo na área de Botânica. 
 

AMERICAN SOCIETY FOR CELL BIOLOGY 

Oferece acesso em texto completo ao periódico Molecular Biology of the Cell, 
especializado no estudo de biologia celular. 
 

AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY (ASM) 

Oferece acesso a periódicos na área de Ciências Biológicas. 
 

ANNUAL BULLETIN OF HISTORICAL LITERATURE 

Oferece acesso a análises de livros, periódicos e artigos em História Antiga. 
 

APPLIED SOCIAL SCIENCES INDEX AND ABSTRACTS (ASSIA) 

Base de dados referencial sobre sociologia, psicologia, economia, política, estudos 
sobre raças, educação e saúde. 
 

AQUACULTURE ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Ciências Ambientais, Ciências 
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Biológicas, Pesca, em especial, aquacultura. 
 

AQUATIC POLLUTION & ENVIRONMENTAL QUALITY (ASFA 3) 

Base de dados referencial nas áreas de Ciências Ambientais, Ciências Biológicas, 
Oceanografia, especialmente, poluição aquática e qualidade ambiental. 
 

AQUATIC SCIENCES AND FISHERIES ABSTRACTS (ASFA) 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Ciências Ambientais, Ciências 
Biológicas, Ecologia, Oceanografia e Pesca. 
 

BIOCHEMISTRY ABSTRACTS 1 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharia Química, Ciências 
Biológicas e Química. 
 

BIOCHEMISTRY ABSTRACTS 3 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharia Química, Ciências 
Biológicas e Química. 
 

BIOLOGICAL SCIENCES & LIVING RESOURCES (ASFA 1) 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Ciências Ambientais, Ciências 
Biológicas, Ecologia, Citologia e Biologia Celular. 
 

BIOONE 

Base de dados de texto completo que reúne publicações nas áreas de Ciências 
Biológicas e Ciências Ambientais. 
 

BIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Ciências Biológicas, Engenharias, 
Genética, Engenharia Agrícola e Ciências Ambientais. 
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BIOTECHNOLOGY RESEARCH ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Ciências Biológicas, Engenharias, 
Genética, Engenharia Agrícola e Ciências Ambientais. 
 

CERAMIC ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo na área de Engenharia de Materiais. 
 

CHEMORECEPTION ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharia Química, Química, 
em especial, quimiorrecepção. 
 

CIVIL ENGINEERING ABSTRACTS 

Base de dados referencial nas áreas de Engenharias, Civil e de Transportes, 
Arquitetura e Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional e Energia. 
 

COLD SPRING HARBOR LABORATORY PRESS 

Base de dados de completo na área de Ciências Biológicas com foco em Biologia 
Genômica e RNA. 
COMPUTER & INFORMATION SYSTEMS ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Ciência da Computação. 
 

COPPER TECHNICAL REFERENCE LIBRARY 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharia de Materiais e 
Metalúrgica. 
 

CORROSION ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharia de Materiais, 
Engenharia Química, Engenharia Naval e Oceânica. 
 

DERWENT INNOVATIONS INDEX (DII) 
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Base de dados de patentes nas áreas de engenharia química, elétrica, eletrônica e 
mecânica. 
 

EARTHQUAKE ENGINEERING ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharias, Engenharia Naval e 
Oceânica, Geociências, Meteorologia e Oceanografia. 
 

ECOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA (ESA) 

Oferece acesso a 5 títulos de periódicos de texto completo nas áreas de Ecologia, 
Ciências Biológicas, Ciências Ambientais e Botânica. 
 

EDUCATION RESOURCES INFORMATION CENTER (ERIC) 

Biblioteca virtual de referências e resumos na área de Educação. 
 

ELECTRONICS & COMMUNICATIONS ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharia Eletrônica, 
Engenharias, Telecomunicações e Ciência da Computação. 
 

ENGINEERED MATERIALS ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharia de Materiais e 
Engenharia Química. 
 

ENGINEERING RESEARCH DATABASE 

Oferece acesso a base de dados referencial na área de Engenharia. 
 

ENVIRONMENTAL ENGINEERING ABSTRACTS 

Base de dados referencial nas áreas de Ciências, Ambientais e Biológicas; 
Engenharias, Sanitária, Biomédica, Agrícola; Energia; e Oceanografia. 
 

GENETICS ABSTRACTS 
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Base de dados referencial nas áreas de Ciências Biológicas, Genética, Histologia, 
Citologia, Biologia Celular, Ciências Ambientais, entre outras. 
 

HIGH TECHNOLOGY RESEARCH DATABASE WITH AEROSPACE 

Base de dados referencial com resumos de cobertura abrangente nas áreas de 
tecnologias emergentes e suas aplicações. 
 

HIGHWIRE PRESS 

Oferece acesso a periódicos de alto impacto e conteúdos acadêmicos 
multidisciplinares. 
 

HUMAN GENOME ABSTRACTS 

Base de dados referencial nas áreas de Ciências Biológicas, Genética, Histologia, 
Citologia, Biologia Celular, Anatomia, Embriologia, entre outras. 
 

INDUSTRIAL AND APPLIED MICROBIOLOGY ABSTRACTS 
(MICROBIOLOGY A) 

Base de dados referencial nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde e 
Medicina. 
INSTITUTE OF PHYSICS (IOP) 

Coleção de periódicos em texto completo na área de física. 
 

INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS (ICE) 

Base de dados de publicações em texto completo na área de Engenharia Civil. 
 

JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) 

Estatística sobre a relevância de publicações científicas por meio do Fator de Impacto. 
 

KARGER 

Oferece acesso a publicações na área de Ciências da Saúde com ênfase em Medicina. 
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LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS (LISA) 

Base de dados referencial com resumo na área de Ciência da Informação. 
 

MARINE BIOTECHNOLOGY ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Ciências Ambientais, Ciências 
Biológicas, Recursos Pesqueiros e Engenharia da Pesca. 
 

MARY ANN LIEBERT 

Base de dados em texto completo como foco na área da saúde, abrangendo as áreas de 
biotecnologia, biomedicina e ciências da vida. 
 

MATERIALS BUSINESS FILE 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Engenharia de Materiais, Energia, 
Segurança do Trabalho e Economia. 
  

MECHANICAL AND TRANSPORTATION ENGINEERING ABSTRACTS 

Base de dados referencial nas áreas de Engenharia Mecânica, Engenharia de 
Transportes, Engenharia Aeroespacial, Engenharia Naval e Oceânica. 
 

METADEX 

Base de dados referencial com resumo na área de Engenharia de Materiais. 
 

NATIONAL CRIMINAL JUSTICE REFERENCE SERVICE ABSTRACTS 
(NCJRS) 

Base referencial internacional com foco em justiça penal e controle de drogas. 
 

OCEANIC ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Ciências Ambientais, Ciências 
Biológicas e Oceanografia. 
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PHYSICAL EDUCATION INDEX 

Base de dados referencial e com resumos que engloba desde tópicos referentes ao 
currículo de educação física até medicina do esporte e dança. 
 

PILOTS DATABASE 

Base de dados referencial com resumos sobre transtorno de estresse pós-traumático 
(TEPT) e sequelas de saúde mental de eventos traumáticos. 
 

ROYAL SOCIETY JOURNALS 

Base referencial e de texto completo nas áreas de ciências da vida, ciências físicas e 
ciências interdisciplinares. 
 

SAGE JOURNALS 

Oferece acesso a coleção de periódicos com concentração nas áreas de Ciências 
Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Medicina. 
SCOPUS 

Base de dados referencial nas áreas de Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, 
Ciências Físicas e Ciências Sociais. 
 

SOCIAL SERVICES ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumos sobre serviço social e áreas afins. 
 

SOCIOLOGICAL ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo na área de Sociologia e Ciência Humanas, 
além de aspectos sociais e comportamentais. 
 

SOLID STATE AND SUPERCONDUCTIVITY ABSTRACTS 

Base de dados referencial com resumo nas áreas de Física, Matemática, Ciências 
Exatas e da Terra. 
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SPIE DIGITAL LIBRARY 

Base de dados de texto completo na área de ótica e Fotônica. 
 

SPRINGER - JOURNALS ARCHIVE 

Oferece acesso aos textos completos nas áreas Multidisciplinar, Ciências Biológicas, 
Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, entre outras. 
 

SPRINGERLINK 

Oferece acesso aos textos completos nas áreas Multidisciplinar, Ciências Biológicas, 
Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, entre outras. 
 

THOMSON REUTERS INTEGRITY 

Acompanhe a descoberta e o desenvolvimento de fármacos por meio de uma 
plataforma de pesquisa integrada 
WEB OF SCIENCE - COLEÇÃO PRINCIPAL 

Base de dados referencial com resumos em todas as áreas do conhecimento. 
 

WILEY ONLINE LIBRARY 

Base multidisciplinar em texto completo. 
 

ZENTRALBLATT MATH 

Oferece acesso a resumos e revisões bibliográficas cobrindo a Matemática Pura e 
Aplicada. 
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PASSO A PASSO – REALIZANDO UMA PESQUISA 

 
A Biblioteca Central da UERN possui uma sala denominada NETTECA, na qual há a 
disposição computadores, onde a comunidade acadêmica poderá ter acesso ao Portal 
de Periódicos da Capes. Nesse sentido, a Biblioteca Central conta com duas 
Bibliotecárias: Elaine Paiva e Jocelânia Marinho, as quais poderão dar suporte quanto 
ao uso do Portal. A Bibliotecária Elaine, no momento, está responsável pelo Portal, no 
sentido de orientar as pesquisas. Para qualquer informação a respeito, entrar em 
contato através dos telefones 3315-2169 (Biblioteca Central) / 3314-1174 (Setor de 
Processos Técnicos). 

 

1) Entre no link: http://www.periodicos.capes.gov.br/ 

 
2) Click na Opção desejada:  

 
• Buscar assunto -  Na Busca por Assunto, o Portal apresentará uma lista com os 

artigos encontrados com o termo pesquisado, vários filtros e a sinalização se o 
texto está completo ou não. 

• Buscar periódico - Na busca por Periódico, inserindo o título completo ou um 
termo presente no título, o Portal apresentará uma lista com os títulos 
encontrados, detalhes dos recursos eletrônicos e acesso ao texto completo para 
cada periódico. 

• Buscar livro – Na busca por Livro, você pode inserir o título do livro ou clicar 
na letra inicial; 

• Buscar base – Na busca por Base, você pode clicar em “Lista completa” para 
conhecer as bases de dados disponíveis, bem como em “Visualizar” ou digitar 

Na página inicial do Portal 
estão disponíveis 4 tipos de 
busca que leva o usuário 
rapidamente ao conteúdo 
desejado. 
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o nome da base. 

 

 

 

 

 

 
3) Exemplo de pesquisa - Se clicar em Buscar assunto – Digite o termo a ser 

pesquisado e depois click em buscar.  
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ANEXO 1  

CARTILHA DO PORTAL DE PERIÓDICOS – CAPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


