
UFRJ
Acesso remoto aos E- books 

diretamente da base de dados
MINERVA

http://minerva.ufrj.br

SiBI
http://sibi.ufrj.br

INTRANET
https://intranet.ufrj.br



Siga o passo a passo



Escolha o título ou a editora do e-book desejado

As editoras que a UFRJ dispõe para este acesso remoto de e-book por enquanto são:

https://www.taylorfrancis.com/
https://ieee.proxy.ufrj.br/


Encontrando o e-book desejado, procure por “Acesso eletrônico” e clique em texto



Uma janela se abrirá com informações sobre 
direitos autorais, “Exibição de Objetos” e uma 
inscrição:
Clique no link para acesso:



Clique em Login, ou Login/ Register, ou Institutional Sign In, ou Shibboleth.

As editoras possuem diferentes apresentações para esta etapa do acesso



Para Editora Taylor &Francis escolha a opção:

With Shibboleth or OpenAthens

e preencha



Para Editora IEEE escolha a opção: Institutional Sign In

e preencha: 

Clique: Shibboleth



Para Editora Wiley
Clicar na figura/ ícone do usuário, clique na opção: Institutional Login

Escolha “Log in with shibboleth”
Preencha: Brazil -CAFe



Para Editora Springer 
Depois de clicar na opção “Menu”, escolha “Log In”, na página seguinte clique a opção:

Log In via Shibboleth

Digite o nome da instituição



A tela da Comunidade Acadêmica Federada ( CAFe) da UFRJ aparecerá .
Use seus códigos já cadastrados na Intranet:



Escolha as condições de autorização e aceite os termos



Você será identificado como usuário e já pode pedir o download do item desejado







Alternativas de acesso remoto aos E-books: 

Na página eletrônica do SiBI clique: Fontes de Pesquisa 
A página seguinte apresentará vários
recursos de informação. Desça até “Livros
eletrônicos” e escolha, dentre as editoras
mencionadas nesta apresentação, a que
deseja pesquisar.
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Mais uma alternativa, via Intranet da UFRJ, clique no ícone “Proxy”
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Clique Proxy mais uma vez

Escolha uma daquelas editoras para navegar

Direto com a editora:
Esta é uma outra opção de acesso remoto.
Vá a página eletrônica das editoras e você encontrará as
mesmas situações descritas aqui para se conectar.




