
                             Contrato de Usuário e Condições de Utilização 
 
V. Sa. atesta o seguinte antes de utilizar o SciFinder Scholar: 
 
1) Sou atualmente um membro do corpo docente ou administrativo, ou um aluno 
oficialmente matriculado na Universidade; 
 
2) Utilizarei o SciFinder Scholar somente para minha própria pesquisa acadêmica 
realizada no decorrer do processo de obtenção de meu título, ou para instruir meus alunos, 
ou, no decorrer de minha própria pesquisa financiada pelo governo ou por uma instituição 
sem fins lucrativos, e destinada a publicação na literatura disponível para o público em 
geral; 
 
3) NÃO utilizarei o SciFinder Scholar para pesquisa comercial; por exemplo, 
pesquisas realizadas sob um contrato de financiamento ou de consultoria em que os 
resultados sejam fornecidos a uma entidade  
com fins lucrativos, ou  pesquisa que envolva   solicitação de patentes.  
Caso   eu  solicite o   SciFinder   para  fins  comerciais,   terei a pesquisa realizada mediante 
uma conta comercial, através do bibliotecário responsável pelas pesquisas de química no 
campus, através do CAS e pedindo que façam uma pesquisa por mim, ou através da 
aquisição e utilização do produto SciFinder comercial.  
 
4) Utilizarei os resultados de minha pesquisa no decorrer normal da pesquisa 
acadêmica, e reconheço que poderei armazenar os resultados da pesquisa em formato 
eletrônico, contanto que eu não armazene mais do que 5.000 registros em nenhuma ocasião. 
Poderei compartilhar razoável e limitadamente os resultados da pesquisa com outros alunos 
ou docentes da Universidade trabalhando no mesmo projeto, mas não juntarei os resultados 
de minha pesquisa eletrônica com os de outra pessoa. Apagarei os registros armazenados 
quando não precisar mais deles para o respectivo projeto de pesquisa, ou após a conclusão 
de meu programa de obtenção de título, o que ocorrer primeiro. Caso eu precise utilizar os 
dados da pesquisa além do que está descrito aqui, entrarei em contato com meu  
Contato Principal na Universidade, a fim de discutir e obter a permissão do CAS. 
RECONHEÇO QUE NÃO ESTOU AUTORIZADO A DISTRIBUIR NENHUM DADO 
DO CAS NEM DO SCIFINDER SCHOLAR PARA FINS COMERCIAIS OU DE 
OUTRO MODO, PARA FORA DA UNIVERSIDADE OU PARA TERCEIROS. 
 
5) Reconheço que a Universidade celebrou um contrato de licença com o CAS, a fim 
de propiciar-me o acesso ao SciFinder Scholar, e que violações da licença por qualquer 
usuário poderá resultar em rescisão da licença para todos os usuários. 
 
6) Entrarei em contato com o Contato Principal da Universidade com relação a 
quaisquer dúvidas quanto à utilização do SciFinder Scholar. 
 
IP e LoginID/Senha 
 
O acesso ao SciFinder Scholar é controlado pelo número IP da rede da Instituição, 
portanto não é possível acessa-lo a partir de um computador que esteja fora desta rede.  



 
Os IPs das instituições participantes foram fornecidos pela CAPES.  
 
Havendo problema de acesso entrar em contato com a CAPES ou com a Optionline. 
 
Tentativa de acesso fora dos IPs autorizados trará a  mensagem: 
 
SciFinder Scholar Alert! Login Failed:  
SciFinder Scholar is not authorized for  
use from this network address. 
 
Contato Principal (“key contact”) 
 
O CAS definiu um Contato Principal para cada instituição. Fora exceções, o Contato 
Principal é a pessoa responsável pela Biblioteca da instituição.  
 
O Contato Principal é a pessoa responsável por: 
 
- receber o LoginID/Senha 
- receber correspondência, e-mail e demais comunicados do CAS 
- implantar e divulgar o sistema dentro da instituição 
- dar suporte aos usuários dentro da instituição 
 
Toda a comunicação entre a instituição e o CAS deve partir do Contato Principal. 
SciFinder Scholar 
 
> Disponível para pesquisa durante os 365 dias do ano  
> De 1h da manhã de Domingo às  22hs do Sábado 
 
> Manutenção 
 
Manutenção semanal: entre às 22hs do Sábado até 1h do Domingo. Sendo que no primeiro 
Sábado do mês o SciFinder Scholar só estará disponível até às 17hs voltando no Domingo à 
1h da manhã. (Horário Columbus-Ohio - USA // U.S. Eastern Time)  
 
> Tentativa de conexão no horário de manutenção receberá a mensagem: 
 
SciFinder Scholar Alert!:  
Login Failed: Attempt to log in outside service hours 
 
A CAPES contratou acesso ao SFS para 80 usuários simultâneos. Tentativa de conexão 
quando todos os acessos estiverem em uso receberá a seguinte mensagem:  
 
SciFinder Scholar Alert! SciFinder Scholar is  
unable to establish a session because  
all concurrent sessions for your campus are in use.  
Please try again later. 



 
 
> O usuário pode pesquisar por tempo ilimitado, não havendo forma de controlar ou barrar 
o tempo das buscas.  
 
> O software possui controle de inatividade:  se o sistema não detectar atividade por 20 
minutos o programa automaticamente se fecha e a pesquisa em andamento é encerrada.   
 
> O usuário deve ser instruído para encerrar a conexão assim que terminar a busca de forma 
a permitir o acesso de outros usuários 
 
O SciFinder Scholar utiliza Internet + software próprio para realizar as buscas .  
 
> O software pode ser instalado em qualquer quantidade de máquinas dentro dos IPs 
autorizados para o acesso. O usuário não necessita de senha.  
 
> O software atual bem como as atualizações posteriores podem ser baixados do site 
MyCAS (http://my.cas.org) pelo Contato Principal, que deve utilizar senha para essa 
operação.   
 
> O software precisa ser configurado antes de ser distribuido para os usuários. Quando isso 
não ocorre a conexão não se estabelece e o usuário receberá a seguinte mensagem de erro:  
 
SciFinder Scholar is unable to establish a session with the server at CAS. If the 
problem persists, please contact your SciFinder Scholar campus administrator 
because that is possible that your installation is no longer available. 
 
Caso ocorra falha de comunicação no sistema de Internet da instituição, o usuário terá sua 
busca interrompida e os dados, se não tiverem sido salvos, serão perdidos. A  mensagem de 
erro mostrará:  
 
Unrecoverable network error: An unrecoverable network error has occurred while 
using SciFinder Scholar. 
 
Os usuários podem executar quantas pesquisas desejar durante o período de operação 
semanal / validade anual do contrato.  
 
> A partir do resultado de uma busca, o usuário pode utilizar os recursos de refinar e 
analisar quantas vezes desejar  
 
> O usuário pode também visualizar e imprimir referências / resumos na quantidade que 
desejar  
 
> A quantidade de registros para gravação na máquina do usuário (recurso: FILE / SAVE 
AS) é restrita ao que o CAS chama de “uso razoável”. Essa operação é monitorada pelo 
CAS e  excesso de registros copiados (download) serão solicitiados a serem apagados. Essa 
cláusula consta no contrato de licença do SciFinder Scholar assinada pela CAPES. 



 
Contatos  
 
Dentro da Fiocruz 
 
- dúvidas de usuários sobre os recursos de busca e sobre o funcionamento do software 
devem ser encaminhadas para o Contato Principal da instituição  
 
O Contato Principal pode obter suporte com: 
 
- a Optionline, no Brasil    cas@optionline.com 
 
- o CAS, nos Estados Unidos       
 
 help@cas.org 
 0800-891-5994 
 
 
 


