I - COMO CONSULTAR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO IBCCRIM POR MEIO DO LINK
PESQUISA ON-LINE:
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1º. Em nossa home page, o(a) associado(a) deverá clicar no link BIBLIOTECA,
localizado na barra de menu suspensa (veja, em destaque, a Elipse Vermelha na
página
reproduzida
abaixo):
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2º. Surgirá, então, abaixo do link Biblioteca, o link Pesquisa on-line destacado por
meio de uma Elipse Vermelha na imagem reproduzida abaixo:

3º. Clicando no link Pesquisa on-line (destacado por meio de uma Elipse
Vermelha, na imagem anterior, acima) surgirá a página reproduzida a seguir:
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4º. Uma vez nessa página, o(a) associado(a) deverá efetuar o login (clicando no
respectivo link, localizado na barra horizontal do menu superior – veja, em
destaque, a Elipse Vermelha na imagem acima) para ter acesso irrestrito às opções
do menu. Para tanto, deverá digitar, nos respectivos campos (destacados por meio
de Elipses Vermelhas na página reproduzida abaixo), seu código de sócio(a) e sua
senha. Em seguida, deverá clicar no botão L o g I n .

5º. Feito isso, basta clicar na aba B u s c a c o m b i n a d a (destacada por meio de
uma Elipse amarela na imagem anterior, acima).

Todos os campos;
Título;
Autor;
Assunto;
Ano edição;
Material;
Idioma; e
Ordenação.
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6º. Consequentemente, aparecerá a imagem reproduzida abaixo (veja a página
seguinte), na qual o(a) associado(a) encontrará os campos descritos abaixo:

7º. Assim, o(a) associado(a) poderá efetuar uma busca minuciosa acerca dos
materiais disponíveis no acervo da Biblioteca do IBCCRIM.

8º. Para exemplificar a realização de uma busca combinada em nosso sistema de
“Pequisa on-line”, faremos o seguinte:
a) digitaremos o nome “Alberto Silva Franco”, no campo “Autor”;
b) em seguida, digitaremos o termo “Crimes hediondos”, no campo “Assunto”;
c) depois, clicaremos no botão B u s c a r .
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Veja a imagem reproduzida abaixo:

9º. O resultado apresentou 9 (nove) itens, como demonstra a imagem abaixo:

Dentre esses itens estão relacionados 3 (três) artigos, 3 (três) DVDs, 2 (dois)
artigos digitais e 1 (um) livro.
Esse resultado pode ser “refinado”, por meio da seleção do tipo de “Material”
e de um novo clique no botão B u s c a r , por exemplo.
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OBSERVAÇÃO: note que, na imagem acima, o nome pesquisado (“ Alberto Silva
Franco”) aparece em destaque no resultado da pesquisa, como se tivéssemos
utilizado uma caneta marca/destaca texto.
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A título de exemplificação, também podem ser selecionadas outras opções
como “Idioma” e “Ordenação”.

II - COMO SELECIONAR MATERIAIS:
1º. Para selecionar materiais é muito simples. Basta marcar com o mouse a opção
“Selecionar” que aparece ao lado de cada item de sua pesquisa. Veja, em destaque,
a Elipse Vermelha na imagem acima.
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3º. Uma vez selecionado o referido item, basta clicar no link Enviar para Minha
seleção (veja, em destaque, a Elipse Azul na imagem acima), que surgirá a página
reproduzida
abaixo:
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2º. Para exemplificar, utilizaremos a mesma pesquisa que acabamos de efetuar
no item anterior (aquela em que utilizamos o nome “Alberto Silva Franco” no
campo “Autor” e o termo “Crimes hediondos” no campo “Assunto”). Na página
com o resultado, selecionaremos o item 1 (o DVD de título A lei do crime
organizado e os crimes hediondos), conforme a imagem abaixo (veja, em destaque,
a Elipse Vermelha e o sinal ):

4º. Clique na opção Sim (veja, em destaque, a Elipse Vermelha na imagem acima)
que o título selecionado será imediatamente enviado para uma “memória” virtual,
para onde poderão ser enviados novos itens e de onde poderão ser excluídos alguns
ou até mesmo todos os itens, a critério do(a) associado(a).
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5º. Finalizada a pesquisa, ou a qualquer momento em que deseje, o(a)
associado(a) poderá acessar o tópico “Minha seleção” (clicando no respectivo link,
localizado na barra horizontal do menu superior – veja, em destaque, a Elipse
Vermelha na imagem abaixo) para visualizar o material selecionado.

6º. Após ter clicado no link “Minha seleção” (localizado na barra horizontal do
menu superior – veja a Elipse Vermelha, em destaque, na imagem abaixo), surgirá a
página reproduzida a seguir, a qual contém 1 material selecionado anteriormente –
veja a Elipse Amarela, em destaque, na imagem abaixo:

consultar os Detalhes dos materiais selecionados (Elipse Roxa);
Excluir o que eventualmente não for mais precisar (Elipse Laranja);
Enviar por e-mail a sua seleção de materiais (Elipse Azul-clara);
Imprimir a sua seleção de materiais (Elipse Marrom);
Limpar seleção (Elipse Azul);
Solicitar consulta, ou seja, efetuar pedido de cópias reprográficas e/ou de
empréstimo de DVDs - (Elipse Verde).
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7º. Nessa página, por exemplo, o(a) associado(a) poderá:

III – COMO SOLICITAR UMA CONSULTA (PEDIDO DE ORÇAMENTO DE CÓPIAS
REPROGRÁFICAS):
1º. Após ter selecionado os materiais, como foi explicado e exemplificado no item
anterior (II – COMO SELECIONAR MATERIAIS), o(a) associado(a):
a) deverá clicar na opção Solicitar consulta (veja a Elipse Verde, em destaque,
na imagem acima);
b) na janela que se abrirá, deverá IGNORAR o campo “Mesa”;
c) e, em seguida, deverá clicar no botão OK (veja a Elipse Vermelha, em
destaque, na janela reproduzida por meio da imagem abaixo).
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2º. Surgirá, então, outra janela com o número de protocolo da solicitação – veja a
imagem abaixo:

3º. No prazo de até 3 (três) dias úteis, o(a) associado(a) receberá mensagem
eletrônica (em sua conta de e-mail cadastrada em nosso sistema de banco de dados)
contendo o orçamento solicitado – que especificará os custos referentes à extração
de cópias reprográficas do material selecionado e às despesas de postagem (carta
registrada, encomenda simples – PAC ou Sedex, conforme o caso).
4º. Tratando-se de empréstimos de DVDs, apenas, o orçamento conterá somente
o valor da remessa postal via Sedex, tendo em vista que os empréstimos de mídias
são totalmente gratuitos.
5º. O prazo médio para elaboração de orçamento é de 02 (dois) dias úteis, sendo
que, dependendo da quantidade de pedidos recebidos no mesmo dia, este prazo
pode ser reduzido (sempre que possível, enviamos o orçamento poucos minutos
após a solicitação ou no dia útil imediato, quando o pedido é feito no final do
expediente da biblioteca) ou ampliado até o limite máximo indicado acima, salvo
motivos de força maior.
6º. O material solicitado será enviado em até 10 (dez) dias úteis, após o
recebimento do comprovante de pagamento (depósito bancário ou transferência
eletrônica feita para uma das contas indicadas no orçamento) – que deverá ser
enviado, via e-mail (biblioteca@ibccrim.org.br) ou fax (0xx11 3111-1040 ou 0xx11
3105-4607, ramal 147), juntamente com o nome completo do(a) associado(a) e com
os números da associação e do respectivo orçamento, aos cuidados da biblioteca.
7º. O prazo médio para atendimento é de 05 (cinco) dias úteis, sendo que,
dependendo da quantidade de materiais solicitados, este prazo pode ser reduzido
até o dia útil imediato ou ampliado até o limite máximo indicado acima, salvo
motivos de força maior.
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8º. Caso o comprovante de pagamento seja transmitido via fax, solicitamos
contato telefônico confirmando o recebimento e a legibilidade do mesmo.

