
Tutorial para acessar o proxycapes.ufpi.br

Este tutorial ensina a configurar o seu navegador de Internet (Internet Explorer ou Mozila 
Firefox) para poder acessar os periódicos da CAPES na sua casa.

INTERNET EXPLORER:

1° passo:
Abra seu Internet Explorer.

2° passo:
Vá em Ferramentas, Opções da Internet.

Em seguida aparecerá a seguinte janela. 



Clique na aba Conexões. Em seguida aparecerá a seguinte janela.

Clique em Configurações da LAN.
Aparecerá a seguinte janela.



Marque a opção Usar um servidor proxy para a rede local.
Digite na caixa Endereço: proxycapes.ufpi.br .
Digite na caixa Porta: 8888.

Ela deverá ficar assim:
 

OBS: Quando for digitado  proxycapes.ufpi.br na caixa Endereço, ele não irá aparecer todo. Após 
ter digitado é só clicar em OK.  

Pronto seu proxy está configurado e livre para acessar os periódicos da capes pelo Internet 
Explorer. Aconselhamos a fechar o Internet Explorer e abri-lo novamente. 

Digite o endereço www.periodicos.capes.gov.br e você poderá fazer os downloads dos 
periódicos como se estivesse utilizando um computador de dentro da UFPI. Ao tentar acessar 
qualquer endereço, será solicitado um nome de usuário e senha. Caso não possua usuário e senha 
paro serviço de proxy, faça sua solicitação através do formulário online disponibilizado na página 
do  NTI  (http://www.ufpi.br/nti/solicitacao).  Caso  tenha  algum  problema,  entre  em  contato 
atendimento.nti@ufpi.edu.br.

http://www.ufpi.br/nti/solicitacao
http://www.periodicos.capes.gov.br/


MOZILA FIREFOX:

1° passo:
Abra seu Mozila Firefox. 

2° passo:
Vá em Ferramentas, Opções.

Após isso aparecerá a seguinte janela:



Assim que aparecer clica na aba Avançado na mesma janela; em seguida aparecerá a seguinte 
janela. Selecione a aba “Rede”, como na figura: 

Em seguida clique em configurações, e aparecerá a seguinte janela.



Marque a opção Configuração Manual de proxy.
Na opção HTTP digite: proxycapes.ufpi.br.
Na  opção Porta digite: 8888.
E marque a opção Usar este proxy para todos os protocolos.

Conforme a figura a baixo.

Pronto seu proxy está configurado e livre para acessar os periódicos da capes pelo Mozila 
Firefox. Aconselhamos a fechar o navegador e abri-lo novamente. 

Digite o endereço www.periodicos.capes.gov.br e você poderá fazer os downloads dos 
periódicos como se estivesse utilizando um computador de dentro da UFPI. Ao tentar acessar 
qualquer endereço, será solicitado um nome de usuário e senha. VCaso não possua usuário e senha 
paro serviço de proxy, faça sua solicitação através do formulário online disponibilizado na página 
do  NTI  (http://www.ufpi.br/nti/solicitacao).  Caso tenha algum problema, entre em contato 
atendimento.nti@ufpi.edu.br.

http://www.ufpi.br/nti/solicitacao
http://www.periodicos.capes.gov.br/

