
Tutorial de 
acesso ao



Acesse  o  portal  da  UFPA  atrave�s  do  link:
https://www.portal.ufpa.br/ e  clique  em  SAGITTA,  como  mostra  a
figura abaixo:

Depois clique em ENTRAR NO SISTEMA:

Logo apo� s aparecera�  a seguinte tela:

https://www.portal.ufpa.br/


Entre com seu usua� rio e senha que sa&o  os mesmos do SIGAA-
UFPA.

Apo� s entrar procure por “CTIC - CENTRO DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO E COMUNICACAO – BELÉM” e clique neste link, como
mostra a figura abaixo: 



Na aba SERVIÇOS ON-LINE clique em ACESSO AOS PERIÓDICOS
CAPES.

Agora, clique no link indicado abaixo:

Em seguida, voce.  deve aceitar ao termo de adesa&o:



Um e-mail  institucional  foi  automaticamente  gerado.  Crie  uma
senha seguindo o procedimento de confirmaça&o:

Uma chamada para criaça&o do e-mail foi criada, para concluir 
com e.xito o procedimento de criaça&o do e-mail institucional voce.  
deve: 

1-Avaliar o atendimento
2-Fazer um comenta� rio sobre os procedimentos executados

EMAIL GERADO

CRIAR SENHA



3-Clicar em fechar

Pronto!  Seu  cadastro  foi  concluí�do,  agora  voce.  ja�  pode  se
cadastrar no CAFe utilizando seu e-mail institucional rece�m-criado.

Acesse  o  link:  http://www-periodicos-capes-gov-
br.ez3.periodicos.capes.gov.br/index.php? Para ter acesso ao CAFe.

NESTA ÁREA DEVE 
CONSTAR OS SEUS 
DADOS PESSOAIS E 
OS DADOS DO 
INSTITUTO DO 
QUAL VOCÊ FAZ 
PARTE.

E-MAIL INSTITUCIONAL 
QUE FOI CRIADO.

CLIQUE NO LINK

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez3.periodicos.capes.gov.br/index.php?
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez3.periodicos.capes.gov.br/index.php?


Selecione a UFPA.

O  e-mail  e  senha  que  sera�  utilizado  para  entrar  no  CAFe  e�  o
mesmo e-mail  e  senha institucional  que foi  criado no site SAGITTA
UFPA.



O  portal  de  periódicos  da  CAPES  também
disponibiliza uma área em que você pode deixar salvo
artigos  e  bases  de  dados de  sua preferência,  o  “MEU
ESPAÇO”,  segue a baixo tutorial  de como se cadastrar
para acessar essa plataforma. 

Acesse  http://www-periodicos-capes-gov-
br.ez3.periodicos.capes.gov.br/index.php? E clique em “MEU ESPAÇO”.

Logo apo� s, clique em “NOVO USUÁRIO”:

http://www-periodicos-capes-gov-br.ez3.periodicos.capes.gov.br/index.php?
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez3.periodicos.capes.gov.br/index.php?


Enta&o, aparecera�  a seguinte tela:

PREENCHA TODOS OS CAMPOS CORRETAMENTE!

Selecione as   a� reas de interesse das suas pesquisas.  

No final da pa�gina marque a opça&o “POSSUO VÍNCULO COM A 
INSTITUIÇÃO”.



Espere alguns segundos e vai abrir as opço& es:

Selecione qual a instituiça&o na qual voce.  e�  vinculado e tambe�m
qual o seu ní�vel de ví�nculo, depois clique em “INCLUIR”.

Depois de selecionado os ví�nculos e clicado em “incluir” clique
em “ENVIAR”.

Pronto! Seu cadastro foi concluí�do, ja�  esta�  disponí�vel o acesso a;  
ferramenta “MEU ESPAÇO”.


