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O Portal de Periódicos da Capes
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 37 mil títulos com texto completo, 126 bases referenciais,
11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras
de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.

Como é feito o acesso ao conteúdo do Portal?
O acesso aos periódicos de textos completos e às bases de dados de resumos
do Portal de Periódicos é livre e gratuito aos usuários autorizados. Possuem acesso
livre e gratuito ao conteúdo do Portal professores, pesquisadores, alunos e funcionários
vinculados às instituições participantes. O Portal pode ser acessado por meio de
terminais ligados à internet e localizados nessas instituições – nesse caso não há
necessidade de senha ou de identificação dos usuários - ou remotamente.
A seguir encontram-se orientações e procedimentos para o usuário autenticar-se
e obter o acesso remoto via Proxy ao Portal.

Configuração do acesso ao Portal de Periódicos da CAPES via Proxy

Se algum usuário autorizado a acessar o Portal desejar acessá-lo remotamente,
ou seja, a partir de máquinas com acesso à Internet por canais não ligados à
universidade, é possível utilizar o serviço de Proxy autenticado da UNIRIO para este
tipo de acesso.
Para isso, é necessário que o usuário tenha um cadastro no “Portal de
Identificação” da UNIRIO.
Satisfeita a condição acima, basta executar a configuração do navegador, cuja
descrição encontra-se detalhada a seguir para os programas Internet Explorer e Mozilla
Firefox. Pode ser necessário fechar e abrir o programa para que as novas
configurações tenham efeito. É importante, também, sempre confirmar cada alteração,
clicando no botão OK de cada janela.
ATENÇÃO! Sempre que for acessar o Portal, deve-se realizar o procedimento
abaixo, mas a configuração deve ser desfeita ao fim da consulta, pois esse Proxy da
UNIRIO bloqueia o acesso a alguns sites. Cabe salientar que quando forem solicitados
USUÁRIO e SENHA para o login pelo Proxy, deverão ser informados OS MESMOS
UTILIZADOS PARA ACESSAR “PORTAL DE IDENTIFICAÇÃO” DA UNIRIO.

Navegador Internet Explorer
1) No menu Ferramentas clique em Opções da Internet;

2) Na aba Conexões, clique em Configurações da LAN;

3) Marque os checkboxes, preencha com o endereço "proxy2.unirio.br" e porta:3128;
Clique em OK e reinicie o IE;

4) Ao clicar no navegador uma tela de login será apresentada, onde nome do usuário
e senha serão os mesmos do “Portal de Identificação”;

5) Após o uso do Portal CAPES, desconfigure o Proxy. Para isso, desmarque a opção
abaixo assinalada e salve as alterações.

Navegador Mozilla Firefox
1) No menu Ferramentas clique em Opções;

2) Na guia Avançado, aba Rede, clique em Configurar Conexão;

3) Marque as opções indicadas, preencha no campo HTTP: proxy2.unirio.br e
Porta:3128; clique em OK e reinicie o Firefox

4) Ao clicar no navegador uma tela de login será apresentada, onde nome do usuário
e senha serão os mesmos do “Portal de Identificação”;

5) Após o uso do Portal Capes, desconfigure o Proxy, com a opção sem proxy e salve
as alterações.

