
Guia de Pesquisa ao Portal                 
de Periódicos da Capes

www.periodicos.capes.gov.br



Obtendo informações sobre o Portal



Localizando uma publicação



Detalhamento
do periódico +

Lista de títulos 
recuperados

Acesso ao 
periódico



Acessando por tipo de documento



Acessando publicações com textos completos



Identificando periódicos 
por áreas do conhecimento



Títulos na área de 
Química





Títulos brasileiros na 
área de Química





Mais de um título disponível

Títulos na área de Artes









Período no editor  sem o 
texto completo



Periódico com texto completo disponível 
de 1998 até o presente





Localizando os periódicos pelos 
Editores



Acessando o  texto completo:       

pelo título do periódico ou 

pela página do Editor



Clique aqui para consultar pelo 
site do Editor

Vantagem: recuperar o assunto 
desejado em todos os periódicos 

do Editor



Artigos sobre “células” 
recuperados em vários

periódicos do editor



Bases referenciais e de resumos:
Indexam milhares de periódicos.



Pesquisar o assunto desejado 
em várias bases de dados 

referenciais/resumos:
por exemplo: “antioxidant”



Bases referenciais/resumos 
especializadas



Base referencial/resumo multidisciplinar
Atenção: nas bases de resumos - nem todas as 
referências possuem link com o texto completo.





Google Acadêmico 
inclui links

para a coleção do 
Portal indentificados

por Capes-BR:
acesso ao texto 

completo pelo link do 
artigo do periódico





Disponível na internet



Acessando outras 
fontes de pesquisa











Como usar o Portal de 
acesso livre?

Portal com publicações de 
acesso livre na internet e 
integradas ao Portal de 

Periódicos





Obtendo ajuda com os 
help desks
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