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Orientações para acesso ao Portal de Periódicos da CAPES 

O Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior) é uma biblioteca virtual de informação científica que 

disponibiliza periódicos em texto completo; bases de dados de referências e 

resumos, de estatísticas, de teses e dissertações, de patentes, de normas 

técnicas, de conteúdos audiovisuais; obras de referência como dicionários e 

enciclopédias; e outros tipos de materiais como livros, anais de congresso, 

anuários etc. 

Não é necessário o uso de senha para acessar o Portal dentro da UFMG 

Todos os computadores ligados à rede da UFMG possuem o acesso irrestrito 

ao conteúdo disponibilizado pelo Portal de Periódicos da CAPES. Para isso, 

basta acessar o endereço www.periodicos.capes.gov.br.  

Para acessar o conteúdo assinado do Portal, fora da UFMG, é preciso ter 

senha do minhaUFMG. 

A comunidade da UFMG pode ter acesso ao Portal CAPES, de forma remota, 

ou seja, a partir de qualquer computador ligado à Internet, mesmo fora da 

UFMG. O acesso ao conteúdo integral fora da UFMG pode ser realizado desde 

que se tenha a usuário e senha do minhaUFMG. 

Para realizar o acesso remoto, via CAFe (Comunidade Acadêmica Federada), 

o usuário deve seguir as orientações e procedimentos descritos a seguir: 

1. Acesso pela página do minhaUFMG; 

 

2. Acesso pela página do Portal de Periódicos; 
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Acesso pela página do minhaUFMG 

 

Será exibida a tela abaixo: 

 

 

  

Clique em “Acesso ao Portal CAPES”. 

Digite seu usuário e senha do 

minhaUFMG. 

 

 

mailto:setorperiodicoscapes@bu.ufmg.br


Biblioteca Universitária da UFMG 
setorperiodicoscapes@bu.ufmg.br 
31 3409-4627  3 
Instruções elaboradas em jan/2020. 
 

Será exibida a tela abaixo: 

 

 

 

  

Clique em aceitar. 
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Pronto! Você já tem acesso a todo conteúdo assinado disponibilizado pelo 

Portal de Periódicos da CAPES. Você será direcionado para a página inicial do 

Portal CAPES. 

 

 

 

  

Observe que, após o login, aparece a 

informação “Acesso por: Universidade 

Federal de Minas Gerais”. 
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Acesso pela página do Portal de Periódicos 

Acessar o portal pelo endereço www.periodicos.capes.br 

 

 

Na página inicial do Portal de Periódicos da CAPES (www.periodicos.capes.gov.br), 

clique em ACESSO CAFE. 

 

 

  

Note que aparece a informação “Acesso livre”. 

Neste momento você tem acesso somente ao 

conteúdo disponibilizado gratuitamente. Para ter 

acesso ao conteúdo assinado, deve-se fazer o 

login. 
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Será exibida a tela abaixo: 

 

  

Digite a sigla ou o nome da instituição 

e a selecione. 
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Será exibida a tela abaixo: 

 

  

Digite seu usuário e senha do 

minhaUFMG. 
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Será exibida a tela abaixo: 

 

 

 

 

  

Clique em aceitar 
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Pronto! Você já tem acesso a todo conteúdo assinado disponibilizado pelo 

Portal de Periódicos da CAPES. Você será direcionado para a página inicial do 

Portal CAPES. 

 

 

 

Deseja conhecer um pouco mais do Portal de Periódicos da CAPES e sobre 

suas possibilidades de pesquisa? 

 Entre em contato conosco pelo e-mail setorperiodicoscapes@bu.ufmg.br. 

 

 

Observe que, após o login, aparece a 

informação “Acesso por: Universidade 

Federal de Minas Gerais”. 
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