UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
REGRAS DE ACESSO DO SAR

1. Conhecer as normas de acesso ao Portal de Periódicos disponíveis no site
http://www.periodicos.capes.gov.br.
2. Comprometo-me a efetuar o uso apropriado das publicações ou informações eletrônicas, sendo este
definido no âmbito destas Normas como a prática socialmente aceita e legalmente permitida do livre
uso da informação sob propriedade intelectual ou industrial para fins de educação, ensino, pesquisa e
avanço do conhecimento científico e tecnológico. Neste sentido, fica garantido, de um lado, o livre
fluxo da informação no processo de comunicação acadêmica e, de outro, o respeito aos direitos
autorais e aos termos dos contratos celebrados pela CAPES com os fornecedores e provedores das
publicações eletrônicas disponibilizadas no Portal.
3. Estar ciente de que o acesso ao Portal de Periódicos de CAPES é permitido apenas para usuários
autorizados da UFES. Os usuários autorizados são professores permanentes, temporários e visitantes,
estudantes de graduação, pós-graduação e extensão e funcionários permanentes e temporários
vinculados oficialmente à Instituição. O acesso é livre e gratuito, restrito aos usuários autorizados, em
terminais ligados à internet através de provedores de acesso autorizados das instituições participantes.
4. Estar ciente de que o acesso é constantemente monitorado e registrado pela Instituição.
5. Comprometo-me a prestar prontamente informações sobre meus registros de acesso sempre que for
solicitado pela instituição.
6. Estar ciente de que o nome do usuário e senha são individuais e intransferíveis, não devendo sobre
nenhuma hipótese ser divulgados a terceiros.
7. Comprometo-me a comunicar imediatamente o uso indevido por parte de usuários não autorizados ao
sistema.
8. Estar ciente de que o acesso ao sistema será cancelado imediatamente, caso seja constatado acesso
irregular ao Portal.
9. Estar ciente de que no caso de uso indevido ou ilegal do acesso ao Portal por parte de um usuário
autorizado, este poderá ser responsabilizado legalmente, caso seja comprovado que tenha
intencionalmente ajudado ou incentivado tal violação ou tenha tido conhecimento desta prática.

