
Tutorial para acesso ao Terminal Web 
 
 
Acessar www.codevasf.gov.br 

 clique em Biblioteca Geraldo Rocha à esquerda; 

Serão apresentadas informações básicas sobre a Biblioteca Geraldo Rocha e também o link para o acesso ao catálogo. 
 
 

 
 



Acessar o catálogo on-line 
 
 clique em Catálogo on-line – Sophia Biblioteca 

Será apresentada a tela para a pesquisa no catálogo 
 
 

 

                                                                        



Realizar a pesquisa (busca) 

 selecione o campo de busca desejado; 
 informe o termo para busca; 
 clique em Buscar. 
 
 

 

 
 



Ver os detalhes da publicação 

 clique em Detalhes da obra desejada (na coluna da direita). 

Nesta opção é possível verificar maiores detalhes da obra: autor, notas, conteúdo, assuntos, localização da publicação (Sede ou 
Superintedências Regionais), situação (se está disponível para empréstimo, emprestado, reservado...), suporte (livro, projeto, CD...). 
 

 
 



 

                          
             (continua) 



 É possível também gerar a referência bibliográfica do item, entre outras opções. 
 
 

(continuação) 

 
 
  



Ver o conteúdo digital 
Se houver na coluna à direita a opção @ Conteúdo digital, a publicação está disponível para download; 

 Clique em @ Conteúdo digital. 
 
 

 
 
 



Resultado do conteúdo digital 

 selecione o exemplar desejado, para abrir o arquivo. 
 
Alguns conteúdos digitais possuem mais de uma publicação com o mesmo título. No caso de livros, por ter mais de uma edição e no caso de 
Estudos e Projetos de Irrigação, por ser uma coleção, então todos os exemplares serão apresentados no mesmo conteúdo digital. 
 
 

 
 



Preparar a pesquisa para envio à Biblioteca 

 após o resultado da pesquisa, Selecionar os exemplares desejados na coluna da direita; 
 clique em Enviar para minha seleção; 
 clique no menu superior Minha seleção para o envio; 
 será apresentada uma tela com os exemplares selecionados para o envio; 
 clique em Enviar por e-mail; 

 

 



Enviar por e-mail a pesquisa para a Biblioteca  

 preencher os campos conforme tela abaixo, sendo: 
- Nome:  nome do usuário; 
- De:  e-mail do usuário; 
- Para:  biblioteca@codevasf.gov.br; 
- Assunto: informe um assunto ou mantenha o padrão; 
- Mensagem:  informe a mensagem desejada. Se possível informe o telefone com DDD para possível contato. 

 clique em Confirmar. 
 
 

 
 
 


