Manual de uso do SophiA:
Pesquisa:
O Sistema SophiA permite que o usuário busque algum material em nosso acervo, sem precisar
fazer o login. Porém, para fazer a reserva, renovação ou qualquer outro tipo de serviço online,
somente usuários cadastrados são autorizados.
O primeiro ponto a ser explicado então é a pesquisa na base. Na figura abaixo, destacamos 3
setas em cores vermelha, azul e cinza para sinalizar quais os pontos relacionados para a
pesquisa.

Figura 1

•

A seta azul é o lugar que o usuário sinalizará o que quer pesquisar.

•

A Seta vermelha sinaliza as opções de pesquisa. Nela, você tem a possibilidade de
buscar os dados do acervo de diversas formas possíveis, conforme descrito na figura
abaixo:

Figura 2

•

A seta cinza sinaliza as formas de busca que o usuário pode fazer no nosso sistema.
Nela, você encontra duas formas:
o

Busca Simples: É a forma mais direta de pesquisa. O usuário escolhe uma opção
de busca como autor, título, editora e etc, conforme apresentado na figura 2.
Após a escolha da opção, o usuário digita o que precisa e o sistema busca.

Figura 3

Na figura acima, foi pesquisado no sistema pelo autor “Machado de Assis” conforme sinalizado
na seta verde.
A partir daí, foram encontrados 70 registros com o nome: Machado de Assis como autor,
conforme sinalizado na seta vermelha.
Além disso, a seta preta também nos apresenta dados importantes como idioma, edição, ano
entre outros, para que possamos refinar ainda mais a nossa busca. Neste caso pesquisado,
podemos ver que dos 70 registros encontrados, 4 são em alemão e 66 em português.

o

Busca Combinada

A busca combinada é uma forma de busca mais completa, onde o usuário pode
combinar informações (Por exemplo, TITULO + AUTOR). Além disso, ele tem mais opções de
buscas como últimas aquisições, tipos de materiais, idioma.

Figura 4

Nas últimas aquisições, você pode filtrar das seguintes formas:

Figura 5

Na ordenação nos apresenta as seguintes opções de busca:

Figura 6

O resultado final da pesquisa, neste modelo de busca, nos apresentará da mesma forma que o
citado na busca simples, porém, fazendo um filtro com as informações que foram buscadas.
Na figura 7 abaixo, fizemos uma busca combinada. Materiais do Machado de Assis na língua
alemã.

Figura 7

Vemos que somente foram apresentados na pesquisa apenas 4 registros.

Caso o usuário tenha dúvidas, a equipe da biblioteca se encontra à disposição para ajudar no
que for preciso:

Contatos:
 Telefone: 55 (21) 2528-0438 / 0439
 E-mail: bibliotecacontato@eacorcovado.com.br

