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APRESENTAÇÃO

A Biblioteca Ministro Moreira Alves foi criada com o objetivo de atender às demandas
de pesquisas e informações no âmbito da Administração Pública, Economia, Direito,
Jornalismo e Publicidade e Propaganda. Nesse sentido, tem desempenhado o papel de
proporcionar um espaço de informação, cultura e fomento à pesquisa acadêmica. Atualmente,
a Biblioteca possui um acervo com, aproximadamente, 30 mil documentos, entre livros, obras
de referência, coleções especiais e periódicos científicos.
Destaca-se também a política de acervo digital, por meio da qual se adquiriu
plataforma de acesso online de diversas obras e periódicos, o que favorece a maior
acessibilidade do aluno e, consequentemente, o aprofundamento de seus estudos. Além da
organização e atualização, a Biblioteca se caracteriza pela participação ativa na vida acadêmica
dos alunos, seja realizando pesquisas bibliográficas, auxiliando na elaboração de trabalhos ou
mesmo divulgando eventos, palestras e demais informações de interesse dos estudantes.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO
De segunda a sexta-feira: das 8h00 às
22h00

CONTATO:
E-MAIL: biblioteca@idp.edu.br
TELEFONE: (61) 99603 – 8549

OBS: o horário de atendimento poderá
sofrer alterações de acordo com o
calendário institucional.

1 SOPHIA

Busca no catálogo on-line passo a passo

• Acesse: http://catalogo.idp.edu.br/
• Ao abrir a página de busca selecione, no menu, a opção de campos
pesquisáveis na busca rápida.
Os mais utilizados são:
1. TODOS OS CAMPOS: busca o material simultaneamente em diversos
campos do registro, tais como título, autor, assunto, resumo, notas etc.
2. TÍTULO: recupera material por palavras existentes no título da obra.
3. AUTOR: recupera material atribuído à autoria da obra. Pode ser um
autor, evento ou entidades. Exemplo: Machado de Assis.
4. ASSUNTO: recupera material pelo tema abordado no conteúdo, pode ser
um assunto, pessoa ou uma cidade.

Figura 1 - Campo de busca no catálogo da biblioteca

2 MINHA BIBLIOTECA

A plataforma Minha biblioteca está integrada em nosso catálogo online
(SOPHIA), atualmente contamos com mais de 8 mil e-books, de diferentes áreas
de atuação.
Acesse: http://catalogo.idp.edu.br/

Figura 2 - Filtro de tipo de material

→ Selecione a opção e-book para aparecer apenas os conteúdos digitais
relacionados à pesquisa, como na figura acima.
→ Ao escolher o livro, clique no link ao final do registro como na figura
abaixo.

Figura 3 - Link de acesso ao e-book

→ Ele solicitará login no Sophia. Entre com sua matrícula no login e senha
do portal do aluno.

Figura 4 - Login no catálogo

→ O e-book abrirá em outra página. Caso seu navegador tenha bloqueado o
pop-up, basta desbloqueá-lo e clicar no link novamente para abrir o e-book.

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES
Busca dinâmica
Procure por livros ou trechos de conteúdo com facilidade. Faça a busca pelo
título, nome do autor ou por palavras-chave. Você também conta com sumário
para facilitar a navegação.

Figura 5 - Lupa de pesquisa dentro do livro

Realces e Anotações
Está criando um artigo ou trabalho acadêmico? Faça realces e anotações – a
depender do modelo de contratação, você pode até mesmo compartilhá-las com
outros usuários.

Figura 6 - Realçadores de texto

Marcadores de páginas
Continue a leitura exatamente de onde parou. A plataforma também possui
marcadores de página.

Figura 7 - Marcador de página

Acessibilidade
A Minha Biblioteca também pode funcionar como um leitor de livros. Basta clicar
em executar e comece a escutar o livro em voz alta.

Figura 8 - Leitor de texto

3 PERIÓDICOS CAPES
Biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de ensino e
pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com
um acervo de mais de 45 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais,
12 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e
obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual.

Para acesso interno nas dependências do IDP não é
necessário cadastro.
ACESSO EXTERNO:
Acesse: https://www-periodicos-capes-govbr.ez279.periodicos.capes.gov.br/index.php/acesso-cafe.html

1. Para iniciar o acesso remoto via CAFe pelo Portal de Periódicos, clique

no link “ACESSO CAFE”.

Figura 9 - Página inicial do portal da CAPES

2. Após a abertura da tela, clique para abrir a lista de instituições e selecione
o IDP.

Figura 10 - Seleção da instituição de ensino

3. Informe seu login:
Matrícula e Senha do PORTAL DO ALUNO

Figura 11 - Login na rede CAFE para acesso ao portal da CAPES

4. Você será redirecionado para o Portal de Periódicos e estará apto a usá-lo
remotamente, com acesso liberado ao conteúdo disponível.

4 HEINONLINE
A HeinOnline é uma base de dados de conteúdo jurídico atualizado das
principais fontes de Direito no mundo. Atendendo a solicitações de nossos alunos
e professores, a partir de 2019, você também pode fazer suas pesquisas
externamente. Não hesite em nos contatar caso precise de auxílio.

Acesse: https://heinonline.org/HOL/Welcome
Login: idporg
Senha: KW957F

5 REVISTA DOS TRIBUNAIS E- BOOKS
O Thomson Reuters ProView é uma plataforma de e-book, líder de
mercado para profissionais jurídicos, tributários e acadêmicos. Acessível em seu
smartphone ou navegador e com recursos que são projetados especificamente
para uso profissional e acadêmico, como navegação, anotação e recursos de
marcação, transferência de uma edição para outra e muito mais.

Para acesso interno nas dependências do IDP não é
necessário cadastro.
ACESSO EXTERNO:
Solicite o cadastro via e-mail – biblioteca@idp.edu.br ou via WhatsApp (61)
99603 – 8549
→ Acesse: http://catalogo.idp.edu.br/
→ Clique em plataformas digitais no canto direito do catálogo e depois
selecione a Revista dos Tribunais Proview – E-books) como na imagem
abaixo.

Figura 12 - Link para a plataforma de e-book da RT

→ Você será direcionado à página da plataforma para realizar o login
https://proview.thomsonreuters.com/library.html?sponsor=IBD1

Figura 13 - Página de login RT Proview

→ Entre com seu e-mail em usuário e a senha enviada por e-mail

1. A pesquisa pode ser feita por: Autor; Título; Assunto; País;
Editora;
2. O campo de busca fica na lateral da plataforma;

Figura 14 - Página inicial da plataforma de e-books da RT

6 REVISTA DOS TRIBUNAIS PERIÓDICOS
A RT Online é a plataforma de periódicos, outros textos doutrinários e
jurisprudência. São 34 títulos de Revistas com acesso completo além das coleções
RT Doutrinas essenciais e soluções práticas/pareceres. Você pode baixar o quanto
quiser os textos.
Não é necessário cadastro para acesso.

Acesse em: http://rtonline.idp.edu.br/revista_rt_idp.php

Figura 15 - Página inicial da RT Online

Os periódicos estão disponíveis na aba DOUTRINA.

Figura 16 - Link para os periódicos da RT

7 REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL
O repositório institucional do IDP oferece um conjunto de trabalhos
acadêmicos com objetivo de disseminar a produção científica do Instituto. Todos
os conteúdos estão disponíveis publicamente amparados pelo direito autoral.
ACESSE EM: https://repositorio.idp.edu.br/

