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Acesso ao trial de SciFindern

1. Se você já utiliza o SciFinder Web e possui um login e senha ativos, basta 

acessar o SciFindern utilizando as suas credenciais

2. Link de acesso ao SciFindern: https://scifinder-n.cas.org/

3. Não há restrição de IPs para uso do SciFindern durante o período de trial, 

ou seja, você pode acessar a base de dados de qualquer dispositivo remoto 

em qualquer conexão.

4. Se você ainda não possui um login e uma senha para acesso ao SciFinder 

Web ou ao SciFindern, acompanhe o tutorial a seguir.
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https://scifinder-n.cas.org/
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1. Acessar o Portal de Periódicos da 
CAPES a partir de um IP autorizado 
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1.1. Caso você não esteja acessando via IP 
autorizado, você pode acessar todo o conteúdo 
do Portal de Periódicos via Acesso CAFe, a 
possibilidade oficial de acesso remoto da CAPES!
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1.2. Localize sua 
instituição de ensino 
na lista a seguir
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1.3. Acesse todo o 
conteúdo com 
suas credenciais 
de acesso da sua 
Instituição de 
Ensino (exemplo)
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1.4. Agora o acesso ao Portal de 
Periódicos pode ser feito pelo IP 
autorizado da sua instituição de ensino
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2. Selecionar o modo “Base” na 
busca e digitar “SciFinder”



CAS is a div ision of the American Chemical Society.                 
Copy right 2020 American Chemical Society. All rights reserved.

3. Clicar no link SciFinder web (CAS 
Chemical Abstracts Service)
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4. Para registrar-se 
na plataforma, clicar 
no primeiro link
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5. Clicar em “Next >>”
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6. Aceitar as condições 
de uso em “Accept”
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7. Preencher os campos para 
criação do registro.
Os campos em negrito são de 
preenchimento obrigatório!

Lembre-se que o e-mail a ser 
cadastrado deve ser o institucional!
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8. Após confirmação da criação 
de seu login e senha, acesse: 
https://scifinder-n.cas.org/

9. Insira seu nome de usuário

https://scifinder-n.cas.org/
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10. A seguir adicione 
a sua senha
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11. Pronto! Você conectou-se 
ao SciFindern, pode iniciar as 
suas buscas.



Dúvidas sobre o uso do SciFindern?

Você pode enviar um e-mail para nossa equipe de apoio. Cientistas com 

alto grau de especialização estão dedicados a responder os questionamentos 

e sanar as dúvidas dos usuários. Você terá sua resposta em até 24 horas.

help@cas.org

Ou acesse: 

https://www.cas.org/pt-br/products/scifinder-n
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