
COMO USAR O SISTEMA SOPHIA 

 

 

Apresentação 

O SophiA é um software de gerenciamento de bibliotecas e pelo terminal web é possível fazer pesquisa, renovação e 

reserva de material. Este tutorial ajudará os usuários a conhecer melhor algumas funcionalidades. 

 

Acesso ao sistema 

Acessar o site do IFTM <www.iftm.edu.br> e clicar em Biblioteca <https://biblioteca.iftm.edu.br/> na aba superior. 

 

 

 

Ao clicar em Biblioteca, a página do sistema aparecerá automaticamente. 

Clicar no ícone para acessar o perfil no sistema. 

 

 
 

Fazer o login no sistema digitando os dados solicitados. 

 

Para o primeiro acesso: 

Nos campos matrícula e senha digitar o CPF e clicar em “entrar” 
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Após realizar o login, clicar novamente no ícone para acessar os serviços disponíveis. 

 

Aparecerá a foto e o nome do usuário. 

 

 

 

O usuário tem acesso as seguintes funções: Alterar senha / Consulta ao acervo / Empréstimos (Renovações) / 

Reservas / Meus avisos. 

 

 
 

Alterar senha 

É importante registrar uma nova senha no primeiro acesso ao sistema, basta seguir as orientações solicitadas: digitar 

a senha atual, depois digitar a nova senha e confirmar a nova senha. 

Clicar em “confirmar”. 

 

 



Consulta ao acervo 

 

Clicar em   e depois no campo  
 
Selecionar a Biblioteca desejada. 
 

 
 
 
Digitar o termo no campo e depois clicar na “lupa” para processar a busca. 

É possível utilizar filtros (título, autoria, assunto, série, editora, ISBN, ISSN) para refinar a busca de materiais. 

A busca avançada permite realizar a combinação de vários termos e filtros / campos. 

 

 

 

Verificar os materiais localizados no processo de busca e clicar em cima da obra desejada. 
 

 
 

É possível verificar a quantidade e a situação (emprestado, disponível etc.) dos exemplares. 



 
 
 
Reserva 
 
Caso a situação dos exemplares seja “Emprestado” é possível realizar a reserva do material. 

Atenção! Se a biblioteca possuir exemplar disponível não será possível realizar a reserva. 

 

Para registrar a reserva, clique em  

É possível acompanhar a situação do material, através do seu perfil, opção “Reservas”. 

 

 

 

Quando o material estiver disponível para retirada o usuário receberá uma notificação por e-mail. 

 
 
 
Empréstimos / Renovações 
 
Ao clicar na função aparecerá os materiais emprestados, que estão sob a responsabilidade do 

usuário e os materiais devolvidos, que é um histórico das obras emprestadas. 

 



 

 
Para realizar a renovação, é necessário selecionar o material desejado, clicando no quadrado ao lado do título. 

A linha do título selecionado ficará marcada e após a seleção de todos os materiais que se pretende realizar a 

renovação, basta clicar em                                                                      

 
Para facilitar, é possível filtrar os empréstimos em: Todos, Atrasados e Com devolução para hoje. 

 

 

 

Após a renovação, aparecerá um recebido / informativo com os dados da renovação. 

 

Meus avisos 

 

Na função “Meus avisos” aparecerá informações direcionadas ao usuário como por exemplo: multas pendentes, 

reservas liberadas e outros avisos. 

 

 
Dúvidas 
Em caso de dúvidas entre em contato, por e-mail, com a biblioteca do seu campus: 
 
Campus Avançado Campina Verde: biblioteca.av.cvr@iftm.edu.br 
Campus Avançado Uberaba Parque Tecnológico: biblioteca.upt@iftm.edu.br 
Campus Ituiutaba: biblioteca.itb@iftm.edu.br 
Campus Paracatu: biblioteca.ptu@iftm.edu.br 
Campus Patos de Minas: biblioteca.ptm@iftm.edu.br 
Campus Patrocínio: biblioteca.ptc@iftm.edu.br 
Campus Uberaba: biblioteca.ura@iftm.edu.br 
Campus Uberlândia: biblioteca.udi@iftm.edu.br 
Campus Uberlândia Centro: biblioteca.udicentro@iftm.edu.br 
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