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Sobre o Portal 

O Portal de Periódicos da UNIRIO reúne e disponibiliza, em um único ambiente, os 

periódicos eletrônicos em acesso aberto produzidos no âmbito da universidade e vinculados à 

graduação, à pós-graduação, aos núcleos de pesquisa, laboratórios e demais instâncias da 

UNIRIO, proporcionando acesso e visibilidade a essa produção.  

O Portal é parte da Biblioteca Digital da UNIRIO e está de acordo com sua Política de Acesso 

Aberto à Informação Técnico-Científica e aos Dados de Pesquisa. Como plataforma, utiliza o Open 

Journal Systems (OJS), software livre de gerenciamento, editoração e publicação de revistas 

eletrônicas. 

 

 

Como é feito o acesso ao conteúdo do Portal? 

O acesso aos periódicos do Portal é livre e gratuito. Não precisa de senha. Pode ser 

feito por meio de computadores, terminais ou dispositivos móveis ligados à internet, 

localizados dentro ou fora dos campi da Universidade. As licenças de uso dos conteúdos são 

fornecidas por cada periódico. 

É possível acessar um único título e percorrer suas edições ou pesquisar todo seu 

conteúdo. Ou, pesquisar simultaneamente em todos os títulos do Portal. 

A seguir, encontram-se orientações para a utilização do Portal de Periódicos da 

UNIRIO. Dúvidas e dificuldades podem ser encaminhadas ao Atendimento da Biblioteca, no 

e-mail atendimentobiblioteca@unirio.br 

 
 
 



 
Na página inicial da UNIRIO em <http://www.unirio.br>, clique em Biblioteca 

Central; 
 

 

 
 

Na página sobre a Biblioteca Central, clique no link de acesso ao site da BC; 
 

 

 



 
Na página inicial da Biblioteca Central em <http://www.unirio.br/bibliotecacentral>, 

clique no ícone ‘Periódicos UNIRIO’; 
 

 

A página inicial do Portal de Periódicos da UNIRIO em <http://www.seer.unirio.br/> 
oferece todas as revistas hospedadas. Pode-se pesquisar apenas no título desejado ou 
pesquisar em todos os periódicos do Portal simultaneamente. 
 Para acessar o título desejado e percorrer suas edições ou pesquisar todo seu conteúdo, 
basta clicar em seu título. 
 

 



 

Já para pesquisar em todos os periódicos do Portal simultaneamente, utilize, no menu 
à direita, o recurso ‘Conteúdo da Revista’: digite o termo de busca de seu interesse em 
‘Pesquisa’, escolha o ‘Escopo da Busca’ (campo de autor, título etc.) e clique em ‘Pesquisar’. 

 

 

 
Na página com os resultados da pesquisa, é possível acessar o resumo ou o artigo na 

íntegra. 
 

 



 
Por outro lado, clicar no título do periódico apresentado na lista leva a seu conteúdo na 

íntegra. Este poderá ser pesquisado utilizando-se o recurso ‘Conteúdo da Revista’. 
 

 

  

No menu superior do Portal, clicando em `Pesquisa`, é possível fazer uma busca mais 
apurada, com mais possibilidades de campos de pesquisa. 

 


