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Tutorial para acessar os Periódicos da CAPES 

1.  Para obter acesso aos periódicos da capes, acesse primeiramente o seguinte 
endereço: https://www.periodicos.capes.gov.br/. Após acessar a página, 
conforme a imagem abaixo, selecione a opção. “MEU ESPAÇO”:  

2.  Após abrir o link citado anteriormente, digite UFMS, no campo em destaque na 
imagem abaixo e escolha a opção “UFMS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL” e clique em “Enviar”: 



3.  Fique atento com a mensagem que surgirá em seguida, pois entrará numa 
página alertando que o certificado é inválido. Execute o procedimento para 
prosseguir, de acordo com seu navegador, e permita que o certificado seja 
gravado em seu browser clicando em “Continuar mesmo assim” (como no 
exemplo abaixo para o navegador Chrome): 
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4.  Após aceitar o certificado de segurança, irá aparecer uma tela solicitando a 
autenticação utilizando o Passaporte/Senha da UFMS: 

Observação:  Caso ainda não tenha criado Passaporte UFMS, consulte esse 
serviço em: http://nti.sites.ufms.br/passaporte-ufms/

5.  Atenção: Caso este seja seu primeiro acesso, após digitar o usuário e senha do 
seu passaporte, surgirá a tela abaixo, onde necessitará realizar outro cadastro 
junto a CAPES. Para realizar esse procedimento clique no botão NOVO 
USUÁRIO, preencha o formulário com suas informações e salve as informações. 
Uma dica importante crie de preferência o usuário idêntico ao do passaporte da 
UFMS. 



6.  Após a criação do usuário e preenchimento das informações, clique no Botão 
Enviar para salvar suas informações: 
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7.  Para acessar futuramente os Periódicos da CAPES, basta apenas seguir os 
passos que constam nos itens 1, 2, 3 e 4. 

8.  O suporte prestado pelo NTI abrange apenas o Serviço de Passaporte da 
UFMS. 

9.  A Biblioteca da UFMS fornece um treinamento para pesquisa no Portal de 
Periódicos da CAPES, para mais esclarecimentos sobre este serviço acesse: 
http://www.cbc.ufms.br/Biblioteca/treinamentos

Em caso de dúvidas, entrar em contato com NTI no ramal 7292. 


