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ORIENTAÇÃO PARA CONSULTAR O ACERVO
ACESSE o endereço: http://www.portal.ufpr.br
Clique em consulta ao acervo.

O Terminal Web do SophiA Biblioteca oferece diversas formas de busca da
informação, sendo que o mesmo tem como objetivo a localização da informação de
forma fácil e rápida, além de oferecer diversos serviços que facilitam o dia-a-dia. Uma
das opções de pesquisa oferecida pelo SophiA é a Busca Rápida.

A Busca Rápida é a busca que aparece assim que o Terminal é aberto. Esse tipo de
pesquisa permite uma busca rápida e ampla através dos campos: Palavra-Chave, Título,
Autor, Assunto, Editora, ISBN/ ISSN, Série ou DGM (Designação Geral do Material).
Veja abaixo, o significado de cada uma dessas opções:
Palavra Chave: termo a ser recuperado de qualquer parte dos materiais cadastrados.
Título: recuperação por palavras contidas nos títulos.
Autor: recuperação por nome de autores.
Assunto: recuperação por assuntos.
Editora: recuperação por nome de editora.
ISBN*/ ISSN**: recuperação pelo número de ISBN (livros) ou ISSN (periódicos).
Série: recuperação pelo nome da série (Exemplo: Série Vaga-lume; Coleção Veredas,
etc.).
DGM***: Busca por informações sobre a Designação Geral do Material.
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Para realizar a busca, clique na tabela de seleção e selecione o campo a ser
recuperado, digite o termo na caixa de descrição e clique em Buscar. Como
a Busca Rápida é para pesquisas rápidas e amplas, para buscas mais
restritas utilize a Busca Combinada.
* ISBN: Número Internacional Normalizado do Livro.
** ISSN: Número Internacional Normalizado da Publicação Seriada.
*** DGM: Designação Geral do Material é referente a campos
opcionais utilizados para complementar a catalogação de um
material. Pergunte ao bibliotecário da sua instituição se essa
funcionalidade é utilizada ou não na biblioteca.

Além da Busca Rápida, o Terminal Web do SophiA Biblioteca oferece a
possibilidade de realizar uma Busca Combinada.
A Busca Combinada permite cruzar termos de uma busca, além de oferecer
filtros que facilitam a pesquisa.

A primeira parte da Busca Combinada é onde os dados de pesquisa poderão
ser cruzados através dos campos: Palavra-Chave, Título, Autor, Assunto,
Editora, Série ou DGM (Designação Geral do Material), com a utilização dos
operadores booleanos E, OU eE NÃO.
Para realizar a busca, clique na tabela de seleção e selecione o campo a ser
recuperado, digite o termo na caixa de descrição, selecione o operador
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booleano e repita a operação nos demais campos. Após montar a estratégia
de busca, selecione um ou mais filtros e clique em Buscar.

Veja abaixo, o significado de cada um dos campos:
Palavra Chave: termo a ser recuperado de qualquer parte dos materiais
cadastrados.
Título: recuperação por palavras contidas nos títulos.
Autor: recuperação por nome de autores.
Assunto: recuperação por assuntos.
Editora: recuperação por nome de editora.
Série: recuperação pelo nome da série (Exemplo: Série Vaga-lume; Coleção
Veredas, etc.).
DGM*: Busca por informações sobre a Designação Geral do Material.

Veja abaixo o significado de cada um dos operadores booleanos:
E : Utilizar esse operador quando se deseja que o material tenha
obrigatoriamente a informação digitada nos campos. Ex.: Campo Título:
Casa “E” Campo autor: Machado de Assis. O SophiA buscará por materiais
que tenham no título a palavra CASA + MACHADO DE ASSIS no campo de
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autor. A busca realizada por esse operador é mais restrita, pois o material
encontrado deve terTODAS as palavras digitadas.

OU : Utilizar este operador quando se deseja encontrar um material que tenha
qualquer uma das informações digitadas nos campos. Ex.: Campo Assunto:
Biologia “OU” Campo Assunto: Química. O SophiA buscará por materiais que
tenham no campo assunto o termo BIOLOGIA ou materiais que tenham no
campo assunto o termo QUÍMICA ou ainda os dois termos no campo
assunto BIOLOGIA e QUÍMICA. A busca feita utilizando este operador é mais
abrangente, pois o material encontrado pode ter QUALQUER um dos campos
buscados.

E NÃO : Utilizar este operador quando se deseja encontrar um material que
tenha determinado termo em seu cadastro mas que NÂO TENHA o termo
digitado no campo seguinte utilizado. Ex.: Campo Título: Casa “E NÃO”
Campo Autor: Machado de Assis. O SophiA buscará por materiais que tenham
no título a palavra CASA, mas que NÃO TENHAM no campo de
autor MACHADO DE ASSIS. Este operador restringe uma pesquisa, no
exemplo dado, fez-se uma restrição, pois foi recuperado o grupo de registros
que tem no título a palavra CASA, mas excluiu-se deste grupo todos os
registros que tinham a expressão MACHADO DE ASSIS no campo de autor.

Além da opção de cruzar campos, a Busca Combinada oferece os seguintes
filtros: Ano Edição, Material, Idioma e Ordenação.
Ano Edição: Utilize esse filtro para localizar um material em um determinado
intervalo de ano ou de um ano específico.
Material: Utilize esse filtro para localizar um determinado tipo de material. O
padrão desse campo é Qualquer.
Idioma: Utilize esse filtro para localizar materiais com um determinado tipo de
idioma. O padrão desse campo é Qualquer.
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Ordenação: Essa opção permite que o usuário escolha o tipo de ordenação
que o resultado de uma busca deve ter. O padrão desse campo é Título crescente.

Atenção! Os filtros de

Ano Edição, Material e Idioma não poderão ser

utilizados de forma isolada.

* DGM: Designação Geral do Material é referente a campos opcionais
utilizados para complementar a catalogação de um material. Pergunte ao
bibliotecário da sua instituição se essa funcionalidade é utilizada ou não na
biblioteca.

Ao realizar uma Busca Rápida ou uma Busca Combinada, o Terminal Web do
SophiA Biblioteca filtrará automaticamente os registros cadastrados de acordo
com a pesquisa solicitada. O Sistema traz o número de registros encontrados
e a opção de navegação pelas páginas com os resultados.

Nos registros existem links que remetem para informações sobre autor, assunto e
detalhes do material, assim como a opção de acessar todos os materiais cadastrados
com o mesmo autor ou mesmo assunto.
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Nos Detalhes de

um

resultado

é

possível

visualizar

a Ficha

Resumida do

material, Ficha Completa (todos os dados do item) e a Ficha Marc Tags (utilizada
por bibliotecários).
Para selecionar qualquer uma das fichas, clique nas opções na parte superior da tela,
como mostra a figura abaixo:
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No Detalhe de um item, o usuário tem a possibilidade de visualizar o material em
forma de referência bibliográfica, além de arquivos e links relacionados e exemplares
com suas respectivas características e disponibilidade para a circulação. Para saber
como selecionar um item, entre na opção Como selecionar itens de uma busca. Para
saber como reservar um item, entre na opção Como reservar um ou mais itens.
A opção Selecionar permite que o registro seja selecionado e enviado para a
opção Minha Seleção nomenu principal

do

Terminal

Web.

Ao

clicar

em Selecionar aparecerá a seguinte mensagem:

Clique em sim e automaticamente o SophiA enviará o registro para a opção Minha
Seleção. Após selecionar o item ou os itens entre no Menu Minha Seleção. Na
tela Minha Seleção, o SophiA oferecerá diversas formas de salvar as informações
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selecionadas, dentre elas, o envio da seleção por e-mail, a impressão dos itens
selecionados em forma de lista ou referência bibliográfica, entre outros.

