
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Tutorial de acesso à ferramenta SciVal

O acesso externo à rede da UTFPR precisa realizar a autenticação CAFe na página
dos periódicos da CAPES.  Se o acesso for  interno a UTFPR  deve-se iniciar pelo
passo 2.

Passo 1: Acessar a página dos Periódicos CAPES 
(https://www.periodicos.capes.gov.br) e fazer o login pelo Acesso CAFe

Escolher a IES (UTFPR – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ)

Utilizar o login e senha institucional (xxxx@utfpr.edu.br) para o acesso

mailto:xxxx@utfpr.edu.br
https://www.periodicos.capes.gov.br/


Buscar na “Lista de bases” por Scopus (Elsevier)

A página da Scopus irá abrir automaticamente.
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Passo  2:  Acessar  a  página  da  Scopus,  na  rede  interna  da  UTFPR  deve-se
acessar  pelo  endereço  (https://www.scopus.com).  O acesso externo  a  UTFPR
deve ser realizado com o passo 1. O logo da página indica se o acesso está
correto, pois deve aparecer apenas Scopus e não Scopus Preview.

Passo  3:  É  necessário  ter  uma  conta  Elsevier  (Medley,  Scopus  ou
ScienceDirect), caso não exista deve-se criar no botão “Create account”. Se já
houver a conta, deve-se logar na plataforma “Sign in”.

Não se deve usar a opção de acesso “Sign in via your institution” e sim
utilizar o e-mail do cadastro Elsevier.

https://www.scopus.com/


Acessar a Ferramenta SciVal

O acesso foi realizado com sucesso!
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