
     
 

Acesso Remoto ao Portal Capes 
Professores e Administrativos 

 
Como utilizar: 
A utilização do Periódico CAPES é feita pela WEB através de um Browser (recomendamos o Chrome ou 
Firefox) no seguinte endereço: http://periodicos.capes.gov.br 
 
Acesso Para o Servidor e Professor: 
 

1. Para efetuar login acesse o menu “MEU ESPAÇO”. 

2. Na tela de login clique no ícone “CAFe Comunidade Academica Federada”. 

3. Selecione a instituição “INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO” e clique em enviar. 

4. Você será redirecionado para a pagina de autenticação unificada da rede, em caso de problema 

com o certificado clique em “continuar mesmo assim”. 

5. Na tela de login digite seu usuário e senha, o mesmo usado para acessar seu servidor de arquivos. 

 

OBSERVAÇÃO: 

O usuário se define pelo prefixo do e-mail institucional. Ex: se seu e-mail for  

Aroldo.nunes@ifrj.edu.br seu usuário no sistema será: aroldo.nunes 

 

6. Você já estará autenticado se for exibida a mensagem a seguir, sendo desnecessário identificar-

se no portal: “Você foi identificado com sucesso e está apto a visualizar o conteúdo do Portal de 

Periódicos disponível para a sua instituição. Opcionalmente você pode identificar-se no 'Meu 

Espaço', como usuário do Portal, para utilizar os recursos oferecidos nessa seção. A dupla 

identificação precisa ser feita apenas neste primeiro acesso. 

 
 

http://periodicos.capes.gov.br/
mailto:Aroldo.nunes@ifrj.edu.br


     
 

Acesso Remoto ao Portal Capes 
Alunos 

 

Para o aluno: 
 
Primeiro Acesso: 
Seus dados para o primeiro acesso ao Portal CAPES será: 
Usuário: CPF somente números 
Senha Inicial: letra a minúscula + data de nascimento + * 
 EXEMPLO: a10021991* 
 
Como alterar sua Senha: 

1. Acesse https://acesso.intranet.ifrj.edu.br/rdweb/Pages/pt-br/password.aspx 

2. Coloque o seu CPF no campo “Dominio\ nome do usuário” como nesse exemplo: 

intranet\99999999999. (lembre-se que o usuário é o seu cpf sem pontos ou traços) 

3. No campo “Senha atual” digite a senha que é composta pela sua data de nascimento com a letra 

“a” no início e um “*” no final como nesse exemplo: a21021982* 

4. No campo “Nova senha” coloque uma nova senha composta de letras, numeros e caracteres 

especiais com no mínimo 8 dígitos. 

5. No campo “Comfirmar nova senha” deve-se repetir a senha do campo “Nova senha”. 
 

Acessando o Portal Capes 

1. Para efetuar login acesse o menu “MEU ESPAÇO”. 

2. Na tela de login clique no ícone “CAFe Comunidade Academica Federada”. 

3. Selecione a instituição “INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO” e clique em enviar. 

4. Você será redirecionado para a pagina de autenticação unificada da rede, em caso de problema 

com o certificado clique em “continuar mesmo assim”. 

5. Na tela de login digite seu usuário e senha de rede, o usuário é seu cpf e a senha é a mesma que 

você trocou na orientação acima. 

6. Você já estará autenticado se for exibida a mensagem a seguir, sendo desnecessário identificar-se 

no portal: “Você foi identificado com sucesso e está apto a visualizar o conteúdo do Portal de 

Periódicos disponível para a sua instituição. Opcionalmente você pode identificar-se no 'Meu 

Espaço', como usuário do Portal, para utilizar os recursos oferecidos nessa seção. A dupla 

identificação precisa ser feita apenas neste primeiro acesso. 

https://acesso.intranet.ifrj.edu.br/rdweb/Pages/pt-br/password.aspx

