
Tutorial para acesso remoto aos 
recursos informacionais da UFRJ  

Via CAFe e PROXY 



ACESSO REMOTO   

VIA CAFe 



O que é a COMUNIDADE ACADÊMICA FEDERADA  - CAFe: 
 

A CAFe é um serviço de gestão de identidades oferecido para as instituições 
de pesquisa conveniadas, com o objetivo de facilitar o acesso remoto a 
serviços web usando login e senha da sua própria instituição. 

MEMBROS DA COMUNIDADE UFRJ QUE PODEM USAR O SERVIÇO: 
 

• Professores, alunos, pesquisadores e técnicos administrativos 
 
RECURSOS DE INFORMAÇÃO DISPONÍVEIS: 
 

• Portal de Periódicos CAPES; 
• Serviços de informação oferecidos pela RNP. 

 



Serviços disponíveis através do acesso remoto via CAFe 



Informações importantes para fazer o 
cadastro para o acesso remoto via 

CAFe: 

• Ter e-mail institucional da UFRJ; 
• Fazer o cadastro na Intranet da UFRJ 

(utilizando seu cpf e senha) 
 

  Obs: Se você já tem cadastro no CAFe, pule 
essa etapa clicando aqui  

 
 

 



Entrar no site da Intranet 

Insira seus dados de acesso à intranet 



Clique no ícone do CAFe e depois clique 
para configurar o cadastro no CAFe 



 
• Após o cadastro, a efetivação do  
• e-mail pode  demorar de 30min. a 

48h; 
• Nas próximas vezes, você pode ir 

diretamente ao Portal CAPES 
 
Após ter seu e-mail habilitado, sigas as 
orientações a seguir! 

 
 
 
 
 



• Na página Portal Capes, clique no “Acesso CAFe” 



• Insira o nome da instituição (ex.: UFRJ) 



• Insira seu login e senha do cadastro no acesso CAFe 
• e-mail institucional  
• Senha usada na Intranet da UFRJ 

• Clique “Login” e a página inicial do Portal de periódicos CAPES aparecerá. 
 

• Nas próximas vezes, você pode ir diretamente ao Portal CAPES,  
colocar estes códigos em “Login” e  

navegar como se estivesse dentro da UFRJ. 



Identificação 
da sua 
instituição 



ACESSO REMOTO   

VIA PROXY UFRJ 



Serviços disponíveis através do acesso remoto via Proxy 



Entrar no site da Intranet UFRJ 

Se você já tiver cadastro, clique aqui 

Se você NÃO tiver cadastro, clique aqui 



Após informar seu vínculo com a instituição 
é solicitado seu número de identificação: 
Professores e técnicos administrativos – 

SIAPE 
Alunos - DRE 

Informações necessárias para fazer o 
cadastro 

 



Insira sua identificação e senha da 
Intranet UFRJ 



Quando aparecer a informação que você está conectado e 
mostrar o número do seu CPF, você estará logado! 

Agora é só clicar no link do Proxy e selecionar a base de 
dados que você quer utilizar 



Coordenação: 
 

Paula Maria Abrantes Cotta de Mello 
 

Divisão Centro Referencial: 
Elaine Baptista de Matos Paula (Diretora) 
Eneida de Oliveira 
Lídia da Costa Oliveira 

Contatos:  
Telefone: 22951397 
E-mail: dptbib@sibi.ufrj.br 

Seção de Informatização do SiBI: 
Miguel Amorim 
minerva.suporte@sibi.ufrj.br 
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