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Apresentação

Caro Ingressante,

Bem-vindo a sua Biblioteca, uma das 44 que com-
põem o Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da 
Universidade de São Paulo (USP). Este guia contém 
informações básicas sobre como utilizar nossa infraes-
trutura em prol de seu desempenho acadêmico.

Nosso objetivo é que você usufrua não só do acervo 
mais completo nas áreas de economia, administração, 
contabilidade e atuária, mas também de todos os pro-
dutos e serviços que a Biblioteca oferece.

Visite-nos e informe-se. “Estamos certos de que po-
deremos ajudá-lo nessa jornada”.

Equipe da Biblioteca

FEAUSP
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Acervo FEAUSP 177.574

Acervo Prof. Antonio Delfim Netto (Implantação) 250.000

Número de funcionários 24

Área total em m2 5.000

Área destinada aos alunos em m2 935

Mesas de estudos individuais 250

Salas de estudo em grupo 5

Terminais de consulta 8

Empréstimos realizados em 2012 38.554

 Biblioteca Nova em Números 1
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Piso Superior
A-  Auditório FUNCADI 
B- Auditório FEA.
C- Sala de Atendimento aos Usuários 
D- Serviço de Comutação.
E- Serviço de Referência
F- Suporte Técnico
G- Chefia Técnica
H- Sala de estudos
I-  Salas de estudos 
J- Salas de estudos em grupo e Espaço Mídia
K-  Sanitário masculino
L-     Sanitário Feminino
M-   Guarda Volumes

 Distribuição Física 2

A Biblioteca possui 5000 m2 distribuídos entre as 
áreas de acervos, auditórios, salas para estudos (in-
dividuais e em grupos), sanitários, guarda-volumes e  
espaço colaborativo de aprendizagem. A organização 
das áreas oferece um ambiente agradável e favorável 
ao estudo e à pesquisa, propiciando, ainda, a interação 
entre os usuários.
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Térreo
N- Acervo Professor Antonio Delfim Netto, disponível para 

consulta nas dependências da Biblioteca.
O-  Espaço colaborativo de aprendizagem
P- Acervo FEA
Q- Serviço de reprografia
R- Sala de encadernação e restauração de livros do acervo
S- Seção de Aquisição
T- Seção de Processamento Técnico de Periódicos
U- Seção de Processamento Técnico de Livros.
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A Biblioteca FEAUSP adota o sistema de Classificação 
Decimal de Dewey - CDD para organização de seu 
acervo. Veja, abaixo, as divisões das classes de assun-
tos e as subdivisões das áreas de economia, adminis-
tração e contabilidade, em destaque.

Classes de Assuntos

•  000 Ciência da Computação, Informação e Generalida-

des (Computer, Science Information & General Works)

•  100 Filosofia e Psicologia (Philosophy & Psychology)

•  200 Religião (Religion)

•  300 Ciências Sociais (Social Sciences)

•  33 0                        Eco n o m i a            ( Eco n o my)
•  400 Linguagem (Language)

•  500 Ciência (Science)

•  600 Tecnologia (Technology)

•  657                         Co n t a b i l i d a d e           (Acco u n t a n cy)
•  65 8                    Ad m i n i st ra ç ã o         ( M a n a g e m e n t)
•  700 Artes e Recreação (Arts & Recreation)

•  800 Literatura (Literature)

•  900 História e Geografia (History & Geography)

 Organização do Acervo 3
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Exemplo de localização do livro na Estante

Autor: Kerzner, Harold
Título: Gestão de projetos: as melhores práticas. 
Localização FEA: 658.404̂ K41g

Exemplo de etiqueta na lombada do livro:

 

Para localizar o material bibliográfico necessário 
oriente-se pela sinalização das estantes:

L = Livro (Ex: 361.25 B823 - identificação somente nas laterais 
das estantes)

F = Folheto (Ex: F658.007 M342e)
P = Periódico (Ex: P338.4561 V199)
R = Referência (Ex: R658.03 S219d) 
ra = Anuário (Ex: ra382 A636)
rr = Relatório (Ex: rr353.42 M665)
T = Tese e  Dissertação (Ex: T658.4038 A191c)

    

     
                                                 
 
 
 
 

658.404  
K41g  

CDD (número que 
representa as classes de 
assuntos) 

Letra inicial e número 
que representa o 
sobrenome do autor   

 Letra inicial do �tulo da 
obra 
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• Orientação e capacitação de usuários;

• Consulta local;

• Empréstimo Unificado;

• Empréstimo Entre Bibliotecas;

• Levantamento Bibliográfico;

• Comutação Bibliográfica;

• Disseminação seletiva da informação  
 (implantação);

• Normalização técnica;

• Catalogação na fonte;

• Suporte a educação a distância;

• Twitter, Blog e Site

•         Espaço Mídia

• Reprodução de documentos;

• Guarda-volumes;

• Internet sem fio;

 Produtos e Serviços da Biblioteca 4
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OrientaçãO e CapaCitaçãO de UsUáriOs

Visitas orientadas para apresentação da Biblioteca e 
treinamento sobre o  uso de Bases de Dados e outros 
serviços de informação.

COnsUlta lOCal

Livre acesso ao acervo para consulta local e ou em-
préstimo de material.

empréstimO UnifiCadO

Instituído pela Portaria GR 4830, de 28 de setembro 
de 2010, o empréstimo unificado permite ao usuário 
USP (aquele com vínculo institucional ativo) realizar 
empréstimos de materiais em todas as bibliotecas da 
universidade, mediante a apresentação do cartão de 
identificação fornecido pela USP.

empréstimO entre BiBliOteCas

O Serviço de Empréstimo Entre Bibliotecas é dis-
ponibilizado aos usários regularmente matriculados 
nos cursos de graduação e pós-graduação da FEAUSP. 
Pode ser realizado entre as bibliotecas da USP loca-
lizadas fora da cidade de São Paulo, EACH, UNESP, 
UNICAMP e conveniadas (consulte lista disponível 
no site). 
A solicitação pode ser feita no balcão de atendimento ou 
por e-mail encaminhado a eeb.fea@usp.br. Informações 
com Roberto Klinguelfus (55) 11 3091-9876.
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Obs: para localização do material nas bibliotecas men-
cionadas veja a seção 5 deste guia.

levantamentO BiBliOgráfiCO

Localização de referências bibliográficas, através de 
bases de dados nacionais e internacionais.

COmUtaçãO BiBliOgráfiCa

O Serviço de comutação bibliográfica viabiliza a ob-
tenção de cópias de artigos de periódicos, teses, anais 
de eventos etc, disponíveis nas principais bibliotecas 
brasileiras e em serviços de informações internacio-
nais. É gratuito para materiais de até 20 páginas. 
Ultrapassando essa quantidade o serviço será cobrado. 
Informações e solicitações: comutfea@usp.br 
ou (55) 11 3091-9876 com Luciene.

disseminaçãO seletiva da infOrmaçãO

Divulgação de material bibliográfico de acordo com 
assuntos de interesse do usuário.

nOrmalizaçãO téCniCa

Orientação sobre normalização de trabalhos acadêmi-
cos, de acordo com as normas da ABNT.

CatalOgaçãO na fOnte

Elaboração de fichas catalográficas de teses e disser-
tações defendidas na FEAUSP
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sUpOrte à edUCaçãO a distânCia

A Biblioteca oferece apoio operacional e recursos tec-
nológicos para atividades relacionadas a educação a 
distância.

twitter, BlOg e site

Divulgação de informações pertinentes à Biblioteca 
e às áreas de economia, administração, contabilidade 
e atuária.

espaçO mídia

Salas para estudo em grupo para até 6 pessoas. Conta 
com suporte multimídia que possibilita a realização de 
videoconferências, projeção de vídeos, apresentação 
de trabalhos, elaboração de textos em conjunto etc.

reprOdUçãO de dOCUmentOs

O serviço de cópias do material bibliográfico pode ser 
realizado dentro das dependências da Biblioteca, res-
peitando as restrições legais vigentes.

gUarda-vOlUmes

O uso do guarda-volume disponível é restrito ao perí-
odo de permanência do usuário na Biblioteca.

internet sem fiO

Pontos de acesso à Rede USPNet Sem Fio.
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Além do acervo físico, localizado na Biblioteca, 
existem as seguintes fontes de informações digitais 
disponíveis:

PORTAL SIBiNet (www.usp.br/sibi)
SibiNet é o portal que dá acesso a todo o corpo de 
informações das bibliotecas da USP, por meio de con-
sultas diretas aos acervos das bibliotecas e às bases de 
dados de publicações externas.

BanCO de dadOs BiBliOgráfiCOs - DEDALUS - USP 

Catálogo on-line que reúne o acervo das bibliotecas do 
SIBi/USP. Alguns registros do DEDALUS já apontam 
para revistas eletrônicas com possibilidade de acesso 
aos textos completos de artigos.

 Fontes de Informações 5

O Catálogo DEDALUS pode 
ser acessado pelo QR-Code. 
Informações de como utilizar 
o QR-Code estão disponíveis 
no endereço http://biblioteca-
fea.com/?s=QR-code

www.usp.br/sibi
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pOrtal de BUsCa integrada

(http://www.sibi.usp.br/buscaintegrada/)

É um sistema de busca que reúne em uma única in-
terface as informações bibliográficas, eletrônicas e 
digitais disponíveis no SIBiUSP. 

prinCipais Bases de dadOs

•	 ABI/INFORM	-	PROQUEST	

•	 BUSINESS	SOURCE	COMPLETE	-	EBSCO	

•	 JSTOR	–	JOURNAL	STORAGE

•	 MUSE

•	 THE	NEW	PALGRAVE	DICTIONARY	OF		

 ECONOMICS

•	 SCIENCE	DIRECT

•	 WEB	OF	SCIENCE

•	 SCOPUS

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
(www.teses.usp.br/)

Criada para disponibilizar na internet o conhecimento 
produzido pelos trabalhos defendidos na USP, permi-
tindo que as comunidades, brasileira e internacional, 
possam ter acesso a versão digital completa das teses 
e dissertações.
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E-BOOKS (acesso via Portal SIBiNet)
O Portal de E-Books do Consórcio CRUESP 
Bibliotecas (USP, UNESP e UNICAMP) disponibiliza 
à comunidade das três Universidades Paulistas o con-
teúdo de, aproximadamente, 250.000 livros eletrôni-
cos, distribuídos pelas várias áreas do conhecimento.

PORTAL CAPES 
(http://www.periodicos.capes.gov.br ou via Portal 
SIBiNet)
O Portal de Periódicos, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), é uma biblioteca virtual que reúne e dispo-
nibiliza às instituições de ensino e pesquisa no Brasil 
o melhor da produção científica internacional.

O acesso às bases dos Portais SIBiNET e CAPES 
é regulamentado, liberado para todos os usuários 
nos equipamentos internos da USP. Os usuários 
portadores de número USP ativo podem efetuar o 
acesso remoto via VPN -Virtual Private Network 
(Informações sobre a instalação e configuração 
do VPN estão disponíveis no site www.cce.usp.br/
atendimento/video).

Banco de Dados biliográficos - ACERVUS-UNICAMP 

(http://acervus.unicamp.br)  
Catálogo on-line que reúne o acervo das bibliotecas 
da UNICAMP.
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Banco de Dados Bibliográficos - ATHENA - UNESP                                                                           
(www.athena.biblioteca.unesp.br)                                                                          
Catálogo on-line que reúne o acervo das bibliotecas 
do UNESP.

Bases de Dados disponíveis, exclusivamente, nos 
equipamentos da Biblioteca FEAUSP:

DATASTREAM

Datastream é uma base de dados que oferece cober-
tura global de mais de um milhão de instrumentos 
financeiros, totalizando cerca de 25 milhões de séries 
históricas dos dados financeiros mundiais. 

ECONOMÁTICA (em renovação)

Ferramenta para análise de investimentos em ações e 
avaliação de empresas brasileiras listadas em Bolsa e 
informações sobre empresas dos EUA e da América 
Latina.

THOMSON REUTERS EIKON 

Coleta dados agregados de várias companhias do 
mundo. Seus produtos fornecem dados, notícias, 
análises financeiras, comentários especializados, 
bem como, cotações, balanços, gráficos, preços 
de commodities, investimentos, câmbio, patri-
mônio etc.
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THOMSON ONE ANALYTICS

Base de dados informacional que oferece conteúdo 
mundial. Combinada com ferramentas analíticas per-
mitindo ao usuário monitorar informações de investi-
mentos, identificar e analisar novas oportunidades de 
investimentos.

OBS: Consulte o Serviço de Referência da Biblioteca sobre es-
sas e outras fontes de informações disponíveis na Web.
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Para informações, sobre produtos e serviços da 
Biblioteca e assuntos diversos envolvendo as áreas de  
economia, administração, contabilidade e ciências 
afins acesse os canais de comunicação abaixo ou siga
-os pelos QR-Codes:

Site

Blog

 Mídias de Comunicação da Biblioteca 6

http://bibliotecafea.com

http://www.fea.usp.br/conteudo.php?i=391
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Twitter

                              http://twitter.com/bibliotecafe

Novas aquisições

         http://migre.me/7a6qr
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DATA HORÁRIO TEMA EMENTA

16/04

23/04

11h30 às
13h00 

18h00 ás
19h30 

Recursos 
Informacionais 
para Pesquisa

Apresentação das fontes de 
pesquisa e serviços disponí-
veis na Biblioteca FEAUSP: 
Bases de Dados, Periódicos 

eletrônicos,Serviços,
Organização do acervo etc.

14/05

21/05

11h30 às
13h00

18h00 às
19h30

Elaboração de Trabalhos 
Acadêmicos

NBR 14724/2011

Apresentação da estrutura 
de trabalhos acadêmicos 
conforme a NBR 14724.

18/09

25/09

11h30 às 13h00

18h00 às
19h30

Recursos 
Informacionais 
para Pesquisa

Apresentação das fontes de 
pesquisa e serviços disponí-
veis na Biblioteca FEAUSP: 
Bases de Dados, Periódicos 

eletrônicos,Serviços,
Organização do acervo etc.

23/10

30/10

11h30 às
13h00

18h00 às
19h30

Elaboração de Trabalhos 
Acadêmicos

NBR 14724/2011

Apresentação da estrutura 
de trabalhos acadêmicos  
conforme  a NBR 14724.

Local do treinamento: Centro Interativo de Ensino e

Pesquisa- CIEP / Biblioteca FEAUSP.

Outros cursos de interesse da comunidade FEAUSP serão divul-
gados oportunamente pelos canais de comunicação disponíveis.

 Agenda de Treinamentos - 2013 7
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•			O	Serviço	de	Biblioteca	e	Documentação	FEAUSP, 
é um centro de informação que atende a toda a comu-
nidade USP, bem como ao público em geral.

•	 	O	horário	de	 funcionamento	da	Biblioteca	 é	de	
segunda a sexta-feira das 7h30 às 22h00, durante o 
período letivo. No período de férias e de recesso es-
colar o horário de funcionamento é das 8h00 às 19h30

•		As	inscrições	dos	usuários	portadores	de	número	
USP serão efetuadas, automaticamente, no momento 
do ingresso na Universidade de São Paulo e serão vi-
gentes enquanto perdurar o vínculo institucional. Os 
usuários em questão serão identificados mediante a 
apresentação de cartão próprio fornecido pela USP. 

•		O	cartão	de	usuário	USP	é	de	uso	pessoal	e	intrans-
ferível, devendo ser apresentado no ato do emprésti-
mo de material bibliográfico;

•		O	acervo	é	de	livre	acesso,	monitorado	e	protegido	
eletronicamente e está disponível para consulta local, 
durante o horário de funcionamento da Biblioteca.

•		As	diretrizes	para	o	empréstimo	domiciliar	do ma-
terial bibliográfico são as seguintes: 

•		Alunos	de	Pós-Graduação:	limite	de	15	itens	pelo	
prazo de 20 dias;

•	 	Pesquisadores	 e	Pós-Doutorandos:	 limite	 de	15	
itens pelo prazo de 20 dias;

 Destaques do Regulamento 8
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•		Alunos	de	graduação:	limite	de	10	itens	pelo	prazo	
de 10 dias;

•		Alunos	de	intercâmbio	CCint:	15	itens	pelo	prazo	
de 20 dias;

•		§	1º-	não	serão	concedidos	empréstimos	de	exem-
plares iguais de uma mesma obra para um único 
usuário;

•		§	2º-Os	prazos	e	as	quantidades	de	itens	são	deter-
minados pela Portaria GR 4830, de 28 de setembro 
de 2010, revogada pela portaria GR 5536, de 29 de fe-
vereiro de 2012, que institui e regulamenta o emprés-
timo de material bibliográfico no Sistema Integrado 
de Bibliotecas da USP. A não observância dos pra-
zos acarretará o impedimento de novas retiradas em 
quaisquer das Bibliotecas do SIBi/USP. 

•		§	3º-Aplica-se	um	dia	de	suspensão	do	serviço	de	
empréstimo domiciliar para cada dia de atraso na de-
volução do material, por item atrasado. 

•		§	4º-O	usuário	é	responsável	pela	devolução	das	
obras na Biblioteca em que realizou o empréstimo.

•		A	renovação	do	empréstimo	domiciliar	pode	ser	
feita no banco de dados DEDALUS pelo próprio 
usuário, desde que não haja reserva anterior para 
o item e obedecendo ao limite máximo de 3 vezes 
para cada obra. Após esse limite a renovação deve ser 
feita presencialmente no balcão de atendimento da 
Biblioteca.
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•	 	 A	 reserva	 de	 material	 bibliográfico	 também	
pode ser feita pelo próprio usuário no banco de da-
dos DEDALUS, somente para obras efetivamente 
emprestadas.

•		Os	pedidos	em	reserva	serão	atendidos	pela	ordem	
cronológica;

•		A	disponibilidade	do	material	 reservado	será	de	
24 horas, contadas a partir da comunicação automáti-
ca de chegada do material, expedida ao usuário pelo 
DEDALUS.

•		Os	computadores	destinados	aos	usuários	são	de	
uso exclusivo para a realização de pesquisas e consul-
tas às bases de dados bibliográficas.

•		A	utilização	da	impressora	implicará	no	pagamento	
por página impressa.

•	 	Uso	 indevido	de	qualquer	um	dos	 recursos	ofe-
recidos pela Biblioteca sujeita o usuário a sanções 
disciplinares correspondentes à suspensão do uso dos 
produtos e serviços da Biblioteca.

Consulte o regulamento completo no endereço: 
http://www.fea.usp.br/conteudo.php?i=526
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 Campanha de Conservação do Acervo
 da Biblioteca FEAUSP

9

A Biblioteca mantém a campanha “Seja um Bom Rato 
de Biblioteca”, distribuindo marcadores de páginas 
com mensagens humoradas sobre o comportamento 
dos usuários na Biblioteca. A campanha visa a cons-
cientização sobre os cuidados esperados para o bom 
uso coletivo do espaço e do material disponibilizado.

Textos: Sheyla Mazzeo
Arte/Desenho: Erica Saito
Revisão/Diagramação/Imagem Digital: Ana Cristina dos Santos
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Os dez mandamentOs dO “BOm ratO de 
BiBliOteCa”

1. preserve Os livrOs

Cuidados  simples  no manuseio dos livros  prolongam 
sua vida útil e garantem a manutenção de um acervo 
completo. Não rasure, não desenhe, não dobre as pá-
ginas, não coma ou durma sobre os livros, eles são po-
derosos instrumentos do conhecimento. Cuide deles.

2. COnheça O regUlamentO e CUmpra as regras

O regulamento foi criado para assegurar o bem co- 
mum. Conhecê-lo e cumpri-lo permitirá um me-
lhor aproveitamento de nossos recursos e serviços. 
Informe-se.

3. pratiqUe O "BOm" COnvíviO COm O próximO

Manter o silêncio, desligar o telefone celular, utilizar 
os equipamentos oferecidos apenas para as atividades 
a que se destinam, usufruir  das  chaves dos guarda- 
volumes somente enquanto estiver na biblioteca, são 
atitudes civilizadas que tornam o ambiente mais tran- 
quilo. Pratique a cidadania.
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4 . CUmpra Os prazOs

Nosso acervo é de uso comunitário e os prazos 
existem para permitir que todos tenham o mesmo 
direito de acesso às informações que ele contém.  
Respeite-os.

5. CUide dO qUe lhe pertenCe

Aproximadamente 1500 pessoas transitam pelas de- 
pendências  da biblioteca diariamente. Fica difícil 
para a vigilância exercer  um controle dos objetos 
pessoais deixados  nas mesas, bancadas  e estantes. 
Fique atento.

6. COlaBOre COm a OrganizaçãO dO aCervO

O acervo possui uma organização lógica e os funcioná- 
rios encarregados pela guarda do material são respon- 
sáveis por mantê-la. Após o uso, deixe o material so- 
bre a mesa, ele será devidamente reposto e facilmente 
localizado quando necessário. Coopere.

7. prOteja seU CartãO Usp

O cartão USP é seu documento de identificação, in- 
dispensável para empréstimos de livros nas Bibliotecas 
da USP e como qualquer documento é de uso pessoal 
e intransferível. Responsabilize-se.
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8. respeite a eqUipe de fUnCiOnáriOs

Os funcionários da biblioteca são orientados a cumprir 
o regulamento. Tratá-los com respeito e educação evi- 
ta conflitos e atritos desnecessários. Colabore.

9. partiCipe dOs treinamentOs OfereCidOs

Dúvidas simples podem  atrapalhar o seu processo 
de construção do conhecimento. Os  treinamentos 
des- tinados aos usuários objetivam habilitá-los para a 
realização de pesquisas autônomas nas várias fontes e 
recursos disponíveis na biblioteca. Participe.

10. faça sUa parte

O bom andamento de todo trabalho depende do em- 
penho de cada um dos envolvidos. Faça sua parte. 
Cumpra os mandamentos e seja um “Bom” rato de 
Biblioteca.
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1º Semestre Letivo de 2013

Fevereiro

25	 INÍCIO	DAS	AULAS	DO	1º	SEMESTRE	DE	2013.

Março

25 a 30 Semana Santa. Não haverá aula.

Maio

1º Dia do Trabalho. Não haverá aula.
30 Corpus Christi. Não haverá aula.
31 Recesso Escolar. Não haverá aula.

Junho

1º Recesso Escolar. Não haverá aula.
29 ENCERRAMENTO DAS AULAS.

 Calendário 10
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2º Semestre Letivo de 2013
Agosto
1º INÍCIO DAS AULAS.

Setembro
2 a 7 Semana da Pátria. Não haverá aula.

Outubro
12 Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora  
 Aparecida. Não haverá aula.
28 Dia do Funcionário Público. 
 Não haverá aula.

Novembro
2 Finados. Não haverá aula.
15 Proclamação da República. Não haverá aula.
16 Recesso Escolar. Não haverá aula.
20 Feriado Municipal. Não haverá aula.

Dezembro
7 ENCERRAMENTO DAS AULAS.
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serviçO de BiBliOteCa e dOCUmentaçãO

Diretoria Técnica de Serviço
Dulcinéia	Dilva	Jacomini
3091-5894	–	bibfea@usp.br

seçãO de aqUisiçãO

Chefe da Seção: Margarida Maria de Souza
3091-5999	–	bibfea.aquisi@usp.br

seçãO de atendimentO aO UsUáriO

Chefe da Seção: Giseli Adornato de Aguiar
3091-9876	–	bibfea.atend@usp.br

seçãO de prOCessamentO téCniCO

Chefe da Seção: Sandra Maria La Farina

3091-5810	–	infotrat@usp.br

telefOnes Úteis - feaUsp

pós-gradUaçãO: 3091-5862 (spgfea@usp.br)

Graduação: 3091-5852 (alunofea@usp.br)

STI: 3091-5893 (fgraca@usp.br)

Estágios e Empregos: 3091-5912 (estagiosfea@usp.br)

LAE: 3091-5938 (labapre@usp.br)

Zeladoria e Vigilância: 3091-5811 (castel@usp.br)

Copiadora: 3091-5931 (rcscopias@uol.com.br)

 Contatos 11



Serviço de BiBlioteca e documentação                  33

BIBLIOTECA



34                                      Serviço de BiBlioteca e documentação                  

BIBLIOTECA


