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O que é?

Uma biblioteca virtual de informação científica:

• 48.038 periódicos em texto completo
• 130 bases de dados de referências e resumos
• 41 bases de dados estatísticas
• 64 bases de teses e dissertações
• 15 bases de conteúdos audiovisuais
• 14 bases de arquivos abertos e redes de e-prints
• 12 bases de patentes
• 2 bases de dados de normas técnicas
• Mais de 275.000 documentos dentre anais, relatórios, livros, 

anuários, guias, manuais dentre outros



Histórico

• Aquisição de periódicos antes do Portal:
• Recursos financeiros distribuídos pelo governo federal às 

instituições de ensino de acordo com os cursos de pós-
graduação

• Obstáculos no acesso à informação:
• O número de cursos de pós-graduação da instituição 

determinava a quantidade de recursos recebidos
• Dificuldade na renovação de títulos existentes e aquisição 

de novos títulos
• Atraso na entrega dos fascículos
• Coleções incompletas
• Duplicidade do acervo nas instituições



• Instituições federais de ensino superior

• Instituições públicas de ensino superior estaduais e municipais 
com pós-graduação avaliadas pela CAPES com nota 4 (quatro) 
ou superior

• Instituições privadas de ensino superior com pelo menos um 
doutorado com avaliação 5 (cinco) ou superior pela CAPES

• Instituições com programas de pós-graduação recomendados 
pela CAPES e que atendam aos critérios de excelência definidos 
pelo Ministério da Educação (MEC)

Quem pode acessar?



• Na rede da Universidade: 
• Nos computadores disponibilizados pela Udesc
• Com o seu notebook conectado à rede WiFi da Udesc

• Fora da rede da Universidade:
• Acesso remoto via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe)

Como acessar?



Como acessar?

Insira aqui um link para vídeo.

O acesso realizado a partir de computadores não 
autorizados permitirá apenas a consulta ao conteúdo 

gratuito disponível no Portal



Como acessar?

Insira aqui um link para vídeo.



Como acessar?

Insira aqui um link para vídeo.

Se você estiver nos computadores ou na Wifi da UDESC terá acesso 
a todo o material do Portal. Caso esteja em sua casa faça o acesso 

pela Rede CAFe utilizando os dados do seu ID UDESC



Meu Espaço

Faça seu cadastro no Portal para utilizar os serviços personalizados como: armazenamento de 
bases de dados e artigos preferidos, criação de alertas de pesquisa, inscrição em treinamentos 

e obtenção de certificados



Opções de Busca

O Portal de Periódicos CAPES permite quatro tipos de busca:  por assunto, por periódicos, por 
livro e por base de dados.



Busca por livro

Permite ao usuário localizar: livros, capítulos, anais de eventos, relatórios e outros tipos de 
publicações não seriadas



Busca por periódico

Permite aos usuários localizar periódicos ou verificar todos os títulos disponíveis por: ordem 
alfabética, área do conhecimento e editor/fornecedor



Busca por assunto

Nesta opção é possível pesquisar por assunto ou termos de interesse, autor e título do 
trabalho, DOI ou PMID e acessar a busca avançada. É possível pesquisar no Google Acadêmico 

e no PubMed.



• Uso de termos simples e compostos:
• O uso de aspas no “termo composto”  recupera os registros 

que contenham as palavras juntas. “Engenharia de Petróleo”
• O termo composto, sem aspas, o sistema localiza registros 

que contenham as palavras, não importando a posição.

• Uso de operadores booleanos:
• Os operadores devem ser digitados em letras maiúsculas, 

caso contrário será considerado como parte da expressão de 
busca.
• AND – restringe a busca
• OR – abrange a busca
• NOT – restringe a busca

• Se nenhum operador for incluído a busca é realizada 
procurando todas as palavras.

Busca por assunto



• Uso de caracteres especiais:

• Use o sinal de interrogação no lugar de uma letra para que a 
ferramenta de busca encontre as variações na grafia da 
palavra.

WOM?N para recuperar WOMAN e WOMEN

• Use o asterisco no final da palavra para recuperar as 
variações dos sufixos.

Petrol*         para recuperar petróleo, petrology

Busca por assunto

?

*



• Exemplos:

Oil
Oil AND Boltzmann
Oil AND Boltzmann AND Hegele

Enhanced oil recovery
“Enhanced oil recovery” 
“Enhanced oil recovery” AND Polymers
“Enhanced oil recovery” AND (Polymers OR CO2)
"Enhanced oil recovery" AND "gas-lift" NOT Polymers NOT CO2

Busca por assunto



Refinamento de Pesquisa



Salvar Pesquisa

Salve a sua expressão de busca e receba alertas do Portal de Periódicos CAPES quando novos 
documentos forem publicados sobre o assunto da sua pesquisa.

Para salvar a sua pesquisa você precisa efetuar o login no “Meu Espaço”.



Meu Espaço

No “Meu Espaço” você poderá acessar os seus alertas de busca, suas bases de dados e artigos 
de periódicos salvos.



Busca por base

Nesta opção é possível pesquisar as bases de dados disponíveis no Portal de Periódicos CAPES, 
por título, por termos de interesse, por tipo de documento e por área do conhecimento.

Para você ter acesso ao conteúdo completo da base de dados, é fundamental que você faça o 
acesso via Portal CAPES.



Obrigado

Biblioteca Universitária CESFI

biblioteca.cesfi@udesc.br
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www.facebook.com/biblioteca.cesfi
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