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1) Acesse o DEDALUS – Banco de Dados Bibliográfico da USP; 

 

2) Faça a busca e clique em “OK”; 

http://dedalus.usp.br/F?RN=296253727


3) Clique no número, nome do autor, título ou unidade para abrir o registro; 



4) Clique na Unidade em que deseja realizar o empréstimo (neste caso só a 

FEA possui a obra); 



5) Primeiro verifique se o livro circula (se pode ser emprestado) em “Status”. 

Depois, em “Devolver em” confira se há uma data de devolução, isso significa que o 

livro está emprestado e que tem previsão de entrega na data indicada; 
 

6) Clique em “reservar” (a tela de reserva só estará disponível para itens 

emprestados, não sendo possível reservar livros disponíveis ou que não circulam); 



7) Se você ainda não fez sua Identificação, abrirá um tela para colocar o login 

(nº USP) e a senha (a mesma cadastrada na Biblioteca). Preencha os campos e 

clique em “OK”; 

(Se você já tinha feito sua Identificação vá para o próximo slide). 



Abrirá uma tela com os dados da reserva, com um período de interesse padrão. 

Não é possível alterar a Biblioteca da retirada do material, o empréstimo é 

sempre realizado na Biblioteca onde foi feita a reserva; 
 

8) Clique em “OK”; 



9) Pronto! A reserva foi confirmada. Clique em “OK” para sair da tela. 
 

IMPORTANTE: Você receberá um e-mail de aviso quando o livro estiver disponível na 

Biblioteca e terá 24 horas para retirar o material, depois desse período você perderá 

a prioridade no empréstimo e o livro será repassado para o próximo da lista de 

reservas (se houver) ou poderá ser emprestado para outro usuário. 
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