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Passos para o Acesso aos Periódicos da CAPES fora do CAMPUS  

 via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) 

1)  Obter o seu Login Único (LU) da UFES  e-mail Institucional (xxx.xxx@ufes.br  ou xxx.xxx@alunos.ufes.br ou xxx.xxx@tutor.ufes.br)   

 (obs.: se você já possui e-mail institucional passe para o item 3.) 

Possuem direito ao LU  (e-mail Institucional) : Servidores da UFES (ténico-administrativos, docentes e residentes), alunos de graduação, alunos de pós-

graduação e professores visitantes/voluntários da pós-graduação. 

 A geração do login de usuário é feita automaticamente quando a pessoa adquire o vínculo com a UFES (aluno, servidor, professor e visitantes). 

Para você saber se seu Login Único (LU)  já foi gerado, basta ir ao PORTAL DE AUTENTICAÇÃO (http://senha.ufes.br/)  e no topo da tela selecionar 

RECUPERAR ACESSO (Vide a tela abaixo)  . Informe seu CPF e o e-mail que você forneceu a UFES.  

  

Obs.: digite seu CPF sem pontos e traços. 

mailto:xxx.xxx@ufes.br
mailto:xxx.xxx@alunos.ufes.br
http://senha.ufes.br/
http://senha.ufes.br/site/recuperaCredenciais
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Feito isso será enviado uma mensagem para o seu e-mail que você forneceu quando da sua matrícula. 

Se der errado, procure a Secretaria de seu Programa para verificar seus dados cadastrais e aguarde 24 horas para o sistema do NPD atualizar suas 

informações na base de dados da UFES. 

2) Recebida a mensagem -  você será informado de seu  “Login Único (LU)”  no sistema tipo:  “luis.silva” e uma senha gerada pelo sistema da 

UFES. Então você deverá acessar o link comunicado e gerar outra nova senha. 

Assim, você passou ter um novo e-mail na UFES exemplo: luis.silva@.ufes.br que pode ser acessado em http://mail.ufes.br 

Como também pode acessar o  Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA-UFES 

 

3) Acessando o Periódico da CAPES via Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) 

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

No topo da página escolha  Meu Espaço  

Do lado direito da página Escolha:  Acesso Remoto  Via CAFe  (Comunidade Acadêmica  Federada) , Escolha a Instituição 

mailto:luis.silva@.ufes.br
http://mail.ufes.br/
http://ava.ufes.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
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 Se for apresentado à tela abaixo escolha a opção  “Proceed anway” 

 

 

 

- Será então apresentada a página abaixo para você identificar com o ““Login Único (LU)- e-mail Institucional”   e senha fornecidos pela UFES. 
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--  

Pronto: Agora você segue navegando no Portal Periódico da CAPES normalmente.  

 Se você já é cadastrados no Portal de Periódicos da Capes forneça sua senha se não cadastre.  

Lembre-se que o Login e Senha do sistema UFES e do Portal de Periódicos da CAPES são diferentes e com finalidades distintas. 


