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Acesso aos Periódicos CAPES/MEC
Há duas formas para o acesso aos periódicos. Ambas estão
detalhadas no documento abaixo.
Caso 1) Os alunos mais recentes, que já tem acesso a plataforma
SIGAA, podem utilizar o login da mesma para acessar a rede CAFe,
processo explicado logo abaixo.
Caso 2) Já os alunos que não têm acesso a essa plataforma, devem
fazer a configuração de proxy do navegador. O processo de configuração
para cada navegador está detalhado neste documento.

**Atenção**
As configurações deste manual são necessárias apenas se você
estiver fora da rede do campus. Dentro do campus, o acesso é liberado
automaticamente e nenhuma configuração adicional é necessária.

Acesso através da rede CAFe
1º Passo: Acesse o site Periódicos CAPES no endereço
https://www.periodicos.capes.gov.br , ou pesquisando por Periódicos CAPES no seu
navegador.

2º Passo: Clique em “ACESSO CAFe”

3º Passo: Pesquise e selecione “IFRS - INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL” e
clique em Enviar

4º Passo: Faça o login com as suas credenciais do SIGAA

Acesso através da configuração de proxy
**Atenção**
1º Esta configuração somente deverá permanecer ativa para acesso
único e exclusivo ao Portal de Periódicos Capes. Após o uso, desfaça a
configuração imediatamente.

2º Quem utiliza internet empresarial ou dentro de outras
instituições deverá procurar o setor de T.I. local e informar aos
administradores das referidas redes sobre uso de proxy externo.

3º A configuração deverá ser realizada apenas no seu navegador
preferido. Localize nas instruções a seguir.

Configuração proxy para o navegador Google Chrome 85.0

1º Passo: Clique no botão de menu no canto superior direito da janela do Chrome.

2º Passo: Selecione “Configurações”.

3º Passo: Arraste a janela até o rodapé e clique em “avançado”

4º Passo: Vá até a aba “Sistema” e aperte “Abre as configurações de proxy do
computador”

5º Passo: Ative a opção “Usar a configuração proxy”.

6º Passo: No campo “Endereço” insira proxy.farroupilha.ifrs.edu.br e no campo
“porta” insira o número 3128. Em seguida clique no botão “Salvar” para salvar as
alterações.

7º Passo: Após salvar as configurações como demonstrado no passo anterior, ao tentar
acessar algum endereço web, a janela de login a seguir deve aparecer. Coloque o seu
usuário e senha da rede interna do campus, aquele que você usa para logar nos
computadores.

8º Passo: Para confirmar que a mudança nas configurações foram bem sucedidas abra
o Chrome e acesse o site da CAPES, (endereço: https://www.periodicos.capes.gov.br/).
Caso tudo tenha dado certo, a mensagem “Acesso por: INSTITUTO FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL” será exibida.

Se a mensagem exibida for “Acesso livre” refaça os passos.

Configuração proxy para o navegador Firefox 81.0

1º Passo: Inicie seu navegador Firefox e abra seu menu no canto superior direito.
2º Passo: Acesse no menu suspenso “opções”.

3º Passo: Vá até a aba “Configurações de rede” e clique no botão “configurar

conexão”.

4º Passo: Por padrão o Firefox vem com a opção “Usar as configurações de proxy do

sistema” selecionada. Você deve mudar para “configuração manual de proxy”, e assim
poderá inserir os dados manualmente.

5º Passo: Preencha os campos com o endereço proxy.farroupilha.ifrs.edu.br e porta

3128 e marque a opção “Usar este proxy também para FTP e HTTPS”. Em seguida
clique no “ok” para confirmar a alteração.

6º Passo: Após salvar as configurações como demonstrado no passo anterior, ao tentar

acessar algum endereço web, a janela de login a seguir deve aparecer. Coloque o seu
usuário e senha da rede interna do campus, aquele que você usa para logar nos
computadores.

7º Passo: Para confirmar que a mudança nas configurações foram bem sucedidas abra
o Firefox e acesse o site da CAPES, (endereço: https://www.periodicos.capes.gov.br/)
caso tudo tenha dado certo, a mensagem “Acesso por: INSTITUTO FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL” será exibida.

Se a mensagem exibida for “Acesso livre”, refaça os passos.

Configuração proxy para o navegador Internet Explorer 11.0.210

1º Passo: Inicie seu Explorer e clique no botão de “ferramentas” representado por uma
engrenagem no canto superior direito.

2º Passo: No menu que aparece clique no item “Opções da internet”.

3º Passo: Na janela “Opções de internet” clique na aba de “conexões”.

4º Passo: Em “Conexões”, clique no botão “Configurações de LAN”.

5º Passo: Marque a opção “Usar um servidor proxy para a rede local”.

6º Passo: No campo “Endereço”, coloque proxy.farroupilha.ifrs.edu.br e no campo
“Porta”, digite 3128. Em seguida clique no “ok” para confirmar a alteração.

7º Passo: Após salvar as configurações como demonstrado no passo anterior, ao tentar

acessar algum endereço web, a janela de login a seguir deve aparecer. Coloque o seu
usuário e senha da rede interna do campus, aquele que você usa para logar nos
computadores.

8º Passo: Para confirmar que a mudança nas configurações foram bem sucedidas abra
o Explorer e acesse o site da CAPES, (endereço: https://www.periodicos.capes.gov.br/)
caso tudo tenha dado certo, a mensagem “Acesso por: INSTITUTO FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL” será exibida.

Se a mensagem exibida for “Acesso livre” refaça os passos.

Configuração proxy para o navegador Microsoft Edge 85.0
1º Passo: Inicie seu navegador Edge e abra o menu no canto superior direito.

2º Passo: Acesse no menu suspenso “configurações”

3º Passo: Na aba de configurações, entre em “sistema”.

4º Passo: Em sistema abra as configurações de proxy do computador.

5º Passo: Ative a “configuração de proxy manual”.

6º Passo: No campo “Endereço” insira proxy.farroupilha.ifrs.edu.br e no campo
“porta” insira o número 3128. Em seguida clique no botão “Salvar” para salvar as
alterações.

6º Passo: Após salvar as configurações como demonstrado no passo anterior, ao tentar

acessar algum endereço web, a janela de login a seguir deve aparecer. Coloque o seu
usuário e senha da rede interna do campus, aquele que você usa para logar nos
computadores.

7º Passo: Para confirmar que a mudança nas configurações foram bem sucedidas abra
o Edge e acesse o site da CAPES, (endereço: https://www.periodicos.capes.gov.br/)
caso tudo tenha dado certo, a mensagem “Acesso por: INSTITUTO FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL” será exibida.

Se a mensagem exibida for “Acesso livre” refaça os passos.
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