
 

Tutorial de Acesso ao Portal de Periódicos da Capes  

MOZILLA FIREFOX 

A Secretaria de Tecnologia da Informação disponibiliza o serviço de acesso 

remoto fora dos campi da Univasf ao Portal de Periódicos da Capes. 

Para ter acesso ao Portal de Periódicos da Capes, é preciso entrar no sistema 

de suporte (http://www.sistemas.univasf.edu.br/suporte/index.php) e abrir um 

chamado solicitando a criação do usuário para o acesso fora da Univasf.  Esta 

senha será solicitada sempre que o browser direcionar o acesso ao portal. 

As instruções para configurar o browser estão nesse tutorial. Para esclarecer 

dúvidas ou ter mais informações, está disponível o telefone (87) 2101-6809. 

Siga corretamente as instruções deste tutorial para realizar as configurações 

necessárias para navegação do site da Capes.  

 

Passo 1: Abrir um chamado no sistema de suporte 

No caso dos funcionários (Técnicos e Professores) um chamado pode ser 

aberto junto ao Sistema de Suporte; os alunos devem procurar a secretaria da 

coordenação de seu curso e pedir que seja aberto um chamado para criação 

do usuário. 

Para abrir o chamado clique ou copie o link abaixo:  

http://www.sistemas.univasf.edu.br/suporte/index.php 

Título do Chamado (Sugestão): “Criação de usuário para acesso ao Portal de 

Periódicos da Capes” 

O chamado deve os seguintes dados: 

Nome:   
Login do SIGA: (o NOME que fica no canto superior direito do Siga):  
CPF: 
E-mail: 
 

Quando a equipe da Secretária de Tecnologia da Informação – STi fizer o 

cadastro um e-mail será envidado para o usuário, com os dados necessários 

que serão utilizados no próximo passo. 

http://www.sistemas.univasf.edu.br/suporte/index.php


 

Passo 2: Configuração do Browser 

Abra o Firefox e clique no local indicado na figura abaixo: 

 

Na janela que vai abrir clique em opções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a guia de opção aberta clique em “Avançado”: 



 

 

Dentro de “Avançado” escolha a opção “Rede”: 

 



 

Agora clique em “Configurar conexão...”: 

 

Na janela que abriu clique em “Endereço para configuração automática de 

proxy:” e digite: http://www.univasf.edu.br/proxy.pac e clique em “OK”:  

 

http://www.univasf.edu.br/proxy.pac


 

Digite no Firefox o endereço do portal de periódicos da capes http://www.periodicos.capes.gov.br   e preencha os dados da janela 

abaixo com o e-mail que você recebeu do passo 1: 

 

Se estiver tudo correto depois de colocar o usuário e senha na página do Portal da Capes deve aparecer o nome da Universidade 

Federal do Vale do São Francisco. Pronto seu browser já está configurado para acessar o Portal de Periódicos fora da rede da 

Univasf.   

 

http://www.periodicos.capes.gov.br/

