
TUTORIAL DE ACESSO REMOTO A 

BASES DE DADOS E PORTAL DA CAPES 

– NAVEGADOR SAFARI 

(versão 10 – yosemite)

SIBI/PUCPR

Divisão de Serviços aos Usuários



Acesse o Navegador Safari > www.pucpr.br  > Clique no menu “Ferramentas”

> Selecione “Preferências” > “Avançado” e “Alterar ajustes”



O Safari deve abrir diretamente neste tela abaixo

Na sequencia marcar somente “Configuração Proxy Automática”

Digite o endereço: http://www.pucpr.br/biblioteca.pac

Clique em “OK” para confirmar a solicitação e voltar ao navegador



Se após o “OK” aparecer a tela abaixo, clicar em “APLICAR” para o 

navegador registrar a alteração do proxy.

Obs.: Caso a alteração de proxy seja feita uma primeira vez e desfeita, 

pode ser que em uma segunda tentativa o processo de alteração do 

proxy não funcione. 

Pode ser necessário reiniciar o computador para realizar nova 

configuração de proxy.



Após a configuração para acesso remoto usando o atual navegador não será

permitida a navegação em nenhum outro site somente a Intranet e o Portal da

Capes, ao menos que você utilize outro navegador para acessar outros sites,

por exemplo: Navegador Mozilla Firefox. Para se assegurar do sucesso da

configuração remota, atualize a página clicando em F5.

A tentativa de

acesso por

outro

Site que

não seja o

endereço da

PUCPR 

resultará em

acesso 

negado.



Após o acesso será solicitada a autenticação:

Digite o login de rede e senha (senha de acesso aos computadores da 

PUCPR)

Clique em “Iniciar Sessão”

NÃO esquecer de digitar o domínio correspondente antes do login de rede.

Exemplo: 

Alunos: cwbdis\login de rede

Professores e Colaboradores: cwb\login de rede



Acessar o site www.pucpr.br

Em seguida clicar em:

- BIBLIOTECA

- BIBLIOTECA ONLINE

http://www.pucpr.br/


Clicar em: no ícone Periódicos  e/ou em 

outra base que desejar.



Após realizar suas pesquisas retorne às configurações iniciais da 

internet desmarcando a opção “Usar script de configuração 

automática” e reabilitando a opção “Descoberta de Proxy 

Automática” e então OK

Dessa forma sua Internet estará liberada para navegar em outros sites.



Dúvidas entre em contato:

Bibliotecária:
Joyce Leonita da Silva

CRB9/9-1764

(41) 3271-1667
joyce.leonita@pucpr.br
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