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Apresentação

Este guia contém a descrição das principais  

ferramentas disponíveis no sistema SophiA.

O sistema SophiA é o software gerenciador do 

acervo bibliográfico disponível na Biblioteca do 

TCE MG.

No Sophia podemos pesquisar livros físicos e 

digitais e outros materiais informacionais, 

renovar e fazer reservas de materiais.

É importante conhecer o regulamento da 

Biblioteca para melhor usufruir dos serviços 

explicados neste guia.

Biblioteca Conselheiro Aloyzio Alves da Costa



Acesse a Intranet no endereço: https://intranet.tce.mg.gov.br/. Em ACESSO RÁPIDO, clique em Sophia Biblioteca 

https://intranet.tce.mg.gov.br/


Clique na aba “Pesquisa”. No campo Busca rápida, é possível filtrar por título, autor, assunto, editora ou todos os campos. Preencha o campo com o 

conteúdo desejado e clique em Buscar para realizar a pesquisa. No canto direito, ao lado da obra, você tem as opções de Selecionar sua obra, 

detalhar, verificar o número de exemplares (se há disponibilidade), Reservar, incluir sugestão de Aquisição e obter Referências Bibliográficas.



Caso queira um busca mais avançada, clique no campo Busca combinada. Nesse modo de pesquisa, é possível combinar simultaneamente 

todos os filtros disponíveis na ferramenta, alcançando assim resultados mais precisos e direcionados.



A aba Autoridades possibilita a pesquisa por todos os autores, assuntos, eventos, instituições etc. relacionados a um ou mais registros de materiais. A 

vantagem de pesquisar por uma Autoridade, é que o usuário tem acesso aos registros de autoridades semelhantes, além de apresentar informações 

complementares de autores e assuntos.



Na aba de Levantamento Bibliográfico, o usuário encontrará temas de pesquisa ou assuntos relevantes para a comunidade do TCEMG, 

preparados pela CBGI. O material listado no levantamento pode ser encontrado no acervo da Biblioteca.



Links úteis:  Exibe links de outros sites, bases de pesquisas, dicionário, Vade Mecum e outros de utilidade pública.



O usuário que realiza uma pesquisa no SophiA sobre um tema de interesse, pode selecionar e enviar os títulos encontrados para a área “Minha 

Seleção”, salvando sua pesquisa.

O usuário pode enviar a seleção por e-mail,  imprimir os  itens selecionados ou a própria referência bibliográfica. Importante: a seleção vale somente 

para a pesquisa que está sendo feita no momento e será excluída ao término do tempo de sessão.

Para não perder sua pesquisa e sua seleção ao final da sessão, o usuário pode Salvar em Favoritos. Para isso é necessário estar “logado” no sistema.



Para “logar”, no canto superior à direita, clique em Entrar, digite a matrícula com seis dígitos e a senha cadastrada. Caso tenha esquecido a senha, digite 

a matrícula e clique em Lembrar senha e você irá receber a senha no seu e-mail cadastrado. 

Importante: o campo matrícula aceita somente dígitos, caso sua matrícula possua menos de seis dígitos, acrescente zeros à esquerda. Ex.: TC 508-1, 

preencha o campo com 005081.



Serviços: nessa aba são disponibilizadas as seguintes opções: Mensagens - avisos enviados pela CBGI, Circ./Renovação - visualização do histórico 

de empréstimos, visualização de empréstimos atuais, Renovação de materiais, Reservas - reserva de materiais, Favoritos - listas de seleções salvas 

como favoritas, Sugestões - o usuário poderá sugerir a aquisição de títulos ou visualizar sua lista de sugestões, Outros serviços - Cadastro de perfil

de interesse - DSI, alteração de senha ou informações pessoais e obtenção de certidão negativa. 
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