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APLICATIVO FACILITA ACESSO A ACERVO
DAS BIBLIOTECAS DA UERJ
Consultas e reservas podem ser feitas em apenas alguns cliques
Mais de 350 mil
publicações podem ser
consultadas através
do app "Sophia
Biblioteca"

Todo o catálogo de livros da Uerj agora
está disponível para consulta no celular.
No aplicativo “SophiA Biblioteca”, é possível pesquisar pelo nome da obra ou do autor
desejado e ainda fazer reservas e renovações de
empréstimos. Tudo isso em poucos cliques.
“Estes serviços existiam no site, mas o caminho que o usuário precisava fazer era maior. Já
no aplicativo, ele entra direto na sua conta. Para
fazer uma reserva, por exemplo, basta tocar em
um ícone”, explica Leila Andrade, coordenadora do Núcleo de Processos Técnicos da Rede
Sirius, a rede de bibliotecas da Universidade.
Leila destaca ainda que o aplicativo pode ajudar
a evitar que atrasos ocorram nas devoluções.
“Ele dispara notificações push, que lembram
sobre o fim do prazo”, explica. Outra facilidade é o uso da geolocalização do telefone,
permitindo mostrar na mesma tela o endereço
e o mapa de como chegar a cada uma das 25
bibliotecas da rede.
O app, que pode ser baixado em aparelhos com
Android (Google Play) e iOS (App Store),
aumentou o número de acessos mobile. Até
maio, eram contabilizados cerca de 700 entradas mensais por meio de dispositivos móveis.
Em junho, após o lançamento, este número
passou de dois mil.
O sistema reúne informações do acervo inteiro –
aproximadamente 324 mil livros físicos, 23 mil
e-books, 10 mil periódicos e 24,5 mil teses. Toda
a comunidade acadêmica, incluindo alunos, professores e técnicos administrativos, concursados
e contratados, pode retirar este material. A comunidade externa também pode fazer consultas dentro das instalações onde as obras se encontram.
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