
Consulta ao acervo
digitalizado da
Biblioteca IBCCRIM



O acesso ao acervo digitalizado da
Biblioteca é exclusivo para associados
e associadas ao Instituto.
 
Se você ainda não faz parte do IBCCRIM,
é possível apenas buscar os conteúdos
na plataforma. 
 
Associe-se ao IBCCRIM para ter acesso
completo ao maior acervo de Ciências
Criminais da América Latina.
www.ibccrim.org.br

Boa parte do acervo da Biblioteca está disponível
digitalmente, mas nem todos os conteúdos estão online.
Nesses casos, é possível solicitar o trecho procurado com o
Núcleo da Biblioteca do IBCCRIM ou consultar as obras na
sede do Instituto, em São Paulo (SP).
 
Você poderá ler na forma digital artigos e periódicos
completos, além de trechos de algumas obras. Em respeito
à lei de direitos autorais, não será possível encontrar na
Biblioteca online a íntegra de livros. 

informações importantes



1) Entre em
www.ibccrim.org.br
e clique em Área de
associado, no canto
superior direito

3) Aparecerá um painel
com atalhos de todos
os serviços do IBCCRIM
para associados(as).
Clique no ícone
Biblioteca

2) Preencha os
campos solicitados
com seus dados de
associação



4) Você será redirecionado(a) para a página
do SophiA, plataforma online da Biblioteca. 

5) Abaixo do menu
superior azul,
clique em Busca
combinada

6) Preencha os campos com as informações
necessárias. Não é obrigatório o
preenchimento de todas as categorias para
concluir a busca.

7) Quando o conteúdo
buscado estiver
digitilizado, basta
clicar em Conteúdo
digital, no menu
lateral à direita, para
ler o trecho direto na
plataforma. 

Pronto! Você já pode ler o conteúdo buscado
direto na plataforma. 



Como proceder quando o conteúdo
buscado não estiver disponível na
versão digital?

2) Depois, suba um
pouco a tela e clique
no ícone Enviar para
minha seleção, no
menu acima dos
resultados de busca. 

1) Encontre a obra e,
no menu lateral
direito, clique em
Selecionar. 

3) Clique em Minha
seleção, no menu azul
no topo da página. 

Esta página disponibiliza para leitura todos os
itens selecionados por você na etapa de busca.

4) Na barra cinza
abaixo, clique em
Solicitar consulta



No prazo de até 3 dias úteis, você receberá um e-
mail contendo o orçamento solicitado, que inclui
os custos referentes às cópias reprográficas do
material selecionado e às despesas do envio por
correio. 
 
Se estiver em São Paulo (SP), onde está
localizada a sede do IBCCRIM, é possível
consultar presencialmente as obras
desejadas. 

5) Preencha os campos solicitados e
ignore a categoria "Mesa"


