
TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO DA BASE SCIFINDER

Sobre a SciFinder

A SciFinder  é  uma ferramenta  de  pesquisa  do  Chemical  Abstracts  Service  (CAS)  e  um 
serviço de indexação de periódicos científicos nas áreas de Química Orgânica, Química Inorgânica, 
Físicoquímica,  Química  Analítica,  Engenharia  Química,  Processamento  de  Petróleo,  Tintas, 
Revestimentos, Engenharia Sanitária, Poluição do Ar e da Água, Tratamento de Resíduos, Ciências 
Ambientais,  Farmacologia,  Toxicologia,  Medicina  Experimental,  Biologia  Celular  e  Molecular, 
Genética, Genoma, Proteoma, Bioquímica, Microbiologia, Enzimologia, Alimentos, Física, Química 
e Engenharia de Materiais, Polímeros, Elastômeros, Ligas, e Cerâmica. Agrega informações de mais 
de 61 autoridades de patentes, incluindo patentes anteriores a 1907.

A base de dados SciFinder é uma ferramenta de pesquisa disponível no Portal de Periódicos 
Capes desde 03/01/2005. Cobre as áreas de Ciências Biomédicas, Química, Engenharia, Ciência dos 
Materiais e Ciências Agrárias.

Pesquisadores, estudantes e funcionários que possuam vínculo com universidades de todo 
o país podem acessar essa base. Para tanto, é necessária a realização de um cadastro conforme os 
passos a seguir.

Passo a passo

Acesse https://origin-scifinder.cas.org/registration/index.html

1. Clique no botão “Next>>”



2. Clique em “Accept”

3. Preencha  os  campos  e  clique  em  “Register>>”.  Obs:  A  senha  deve  ter  entre  7  e  15 
caracteres  e  pelo  menos  um  deles  deve  caractere  especial  (que  não  seja  letra  ou 
número).



4. Na tela seguinte aparecerá a confirmação do cadastro e a solicitação para que o cadastro 
seja confirmado em até 48h no e-mail informado.

5. Na caixa de entrada do e-mail cadastrado, abra a seguinte mensagem:

6. Clique no link de confirmação presente no corpo da mensagem:

7. Você será redirecionado a pagina de confirmção. Clique no link ao fim dessa página.



8. Será aberta a página de login da SciFinder. Preencha os campos Username e Password com 
seu nome de usuário e sua senha informados no cadastro, e clique em “Sign In”.

9. Na tela seguinte clique em “Accept” para concordar com os termos de utilização da base.

10. Na próxima página, clique em “Continue”: 



11. Será exibida a página de busca da base de dados:

12. No  campo  “Research  Topic”,  digite  o  tema  da  sua  pesquisa  (Exemplo:  Naloxone).  Se 
necessário, você pode filtrar a pesquisa por ano da publicação, tipo de documento, idioma,  
nome do autor ou instituição em que o estudo foi  realizado. Após digitar a pesquisa e  
selecionar os filtros, clique em “Search”:

13. Será  exibida  uma  página  informando  a  quantidade  de  referências  em  que  é  citado  o 
conteúdo da pesquisa como foi digitado e a quantidade de referências com o conceito do 



conteúdo  da  pesquisa.  Selecione  o  tipo  de  referência  desejada  e  clique  em  “Get 
References”.

14. Será exibida uma página com os resultados das referências escolhidas. Clique em Full Text  
para ver o texto completo do documento.

15. Você será redirecionado para uma página com o link do documento completo. Clique no 
link para ter acesso ao texto:



16. Página com o texto completo do documento exemplificado neste tutorial:

EVENTUAIS FALHAS DE ACESSO:

# Acesso a partir de computadores FORA da rede da UFRN

Se  algum  usuário  autorizado  a  acessar  o  portal  CAPES  ou  a  base  SciFinder  (professores 
permanentes,  temporários e visitantes,  estudantes  de graduação,  pós-graduação e extensão e 
funcionários  permanentes  e  temporários  vinculados  oficialmente  à  UFRN)  desejar  acessar  os 
periódicos CAPES ou a base SciFinder utilizando computadores com acesso à Internet por canais 
não ligados à UFRN, pode utilizar o serviço de PROXY AUTENTICADO da UFRN para realizar este 
tipo de acesso.

Para isso é necessário que o usuário tenha CADASTRO EM ALGUM SISTEMA DA UFRN (SIGAA ou 
SIPAC).

Se a condição acima foi satisfeita, basta realizar as configurações em seu navegador (browser)  
conforme descrito logo abaixo, para o navegador Firefox ou Internet Explorer. Caso contrário, o 
usuário  deverá  realizar  seu  cadastro  em  um  dos  sistemas: www.sipac.ufrn.br ou 
www.sigaa.ufrn.br. 

Em seu navegador (browser) informe em suas configurações de conexão que deseja utilizar PROXY 
MANUAL. Preencha, então, o endereço do Proxy como sendo: capes.ufrn.br e a porta de acesso:  
3128.

Confirme as modificações e acesse normalmente o endereço do portal capes (www.capes.gov.br) 
ou a base SciFinder (https://scifinder.cas.org). Surgirá, então, uma tela solicitando LOGIN e SENHA 
para se autenticar no Proxy. Informe seu LOGIN e SENHA do sistema SIGAA ou SIPAC.

A partir de então, todas as conexões feitas à Internet (inclusive ao Portal Capes e à base SciFinder)  
a partir de seu navegador (browser) utilizarão o Proxy da UFRN como intermediário. Portanto, não 
esqueça de desfazer as configurações de seu navegador após acessar os periódicos CAPES ou a 

https://scifinder.cas.org/
http://www.capes.gov.br/
http://www.sigaa.ufrn.br/
http://www.sipac.ufrn.br/


base SciFinder, isto é, se desejar acessar outras páginas na Internet que não necessitem de acesso 
autenticado, ou utilize 2 navegadores em seu computador, um deles configurado exclusivamente 
para acesso aos periódicos e outro sem esta configuração, para uso nos demais sites.  

Procedimentos para Acesso aos Periódicos CAPES via Proxy Autenticado

Configuração do Firefox

Inicie o navegador Firefox e clique no menu “Ferramentas → Opções”, ou em “Editar → 
Preferências”

Na janela que abrir, clique em “Avançado” e selecione a aba “Rede”:



Clique no botão “Configurar”. Surgirá a janela abaixo. Marque o ítem “Configuração manual de 
proxy”.

Na caixa de texto “HTTP”, insira o endereço capes.ufrn.br e em “Porta” insira o número 3128.

Clique no botão OK e em OK novamente.

Ao acessar o primeiro site após isso, uma janela será mostrada solicitando usuário e senha. Digite 
seu usuário e senha do sistema SIPAC ou SIGAA e clique em OK.

Obs: Para desfazer essa configuração siga os mesmos passos e na janela de configuração de 
conexão marque o ítem “Sem proxy”.



Configuração do Internet Explorer

Clique em “Ferramentas → Opções da Internet”

Clique na aba “Conexões”



Clique no botão “Configurar”. Será mostrada a janela abaixo:

Marque a opção “Usar um servidor proxy para rede local...” e digite o endereço capes.ufrn.br e 
porta 3128.

Clique em OK.

Ao primeiro acesso a página após a configuração, será mostrada uma janela para autenticação. 
Digite seu usuário e senha do sistema SIPAC ou SIGAA.

Obs.: Para desfazer essa configuração siga os mesmos passos e na janela “configuração de Rede 
Local”, desmarque a opção “Usar um servidor proxy para rede local...”.


