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A ICAP tem como objetivo criar um serviço de indexação
compartilhada de artigos de periódicos nacionais, editados
pelas Instituições que fazem parte da Rede Pergamum.

A ICAP disponibiliza acesso a artigos em texto completo e
artigos com apenas dados referenciais, sendo necessário,
nesse caso, solicitar o texto completo para a revista.

ICAP – Indexação Compartilhada de 
Artigos de Periódicos 



v Como acessar a ICAP;

v Pesquisa na ICAP;

v Solicitar artigos que não possuem o texto completo;

v Acompanhamento da solicitação;

v Recebimento do artigo;

v Busca por periódico;

Roteiro



COMO ACESSAR A ICAP

Acesse o site da PUCPR: https://www.pucpr.br/
Clique na guia Biblioteca, logo após clique em Consulta ao Acervo 
Biblioteca à Consulta ao Acervo

https://www.pucpr.br/


Clicar na logo da ICAP localizado na parte 
inferior da Consulta ao Acervo



Bem-vindos a ICAP!!!



Pesquisa na ICAP



Pesquisa pelo termo “transtorno mental”

Acesso ao texto completo

Total de artigos sobre o tema “transtorno mental”



Artigo não possui acesso ao texto completo, 
deve-se solicitar o artigo à revista, preenchendo 
os campos solicitados

Clicar em cima do título 
do artigo que não 
possui o texto completo

Preencher os campos solicitados 
e clicar em Enviar



Acompanhamento da solicitação

Inserir seu e-mail da 
solicitação e clicar em OK

Nesta área é onde o usuário acompanha a solicitação do artigo, podendo 
verificar o status do seu pedido, se:
P-Processamento
E- Em espera
A - Atendido



Resultado da solicitação - Status
Você receberá o artigo via e-mail que colocou quando fez o pedido. Confira a 
caixa de spam do seu e-mail.



Busca por periódico

Em títulos indexados o usuários encontram todos os 
periódicos e as instituições a eles vinculados. É possível 
também acessar todos os artigos indexados pela revista.



Busca por periódico

Clique em + artigos para acessar 
os artigos disponíveis no periódico

Total de artigos disponíveis 
no periódico



Lista do artigos indexados
Arquivo em texto completo do artigo 
para visualizar e fazer download



Artigo em texto completo



Dúvidas entre em contato:

(41) 3271-1667
(41) 3271-2302

biblioteca.normas@pucpr.br
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