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ACERVO DELFIM NETTO 

O horário de consulta ao acervo é 

de segunda a sexta-feira das 8h às 

12h30 e das 13h30 às 16h.  

A consulta deverá ser previamente 

solicitada pelo formulário 

online (http://bibliotecafea.com/20

16/03/24/acervo-delfim-netto) ou 

pelo formulário em papel 

disponível no balcão de 

atendimento do piso superior e na 

entrada do Acervo Delfim Netto 

(piso térreo). 

Dúvidas e 

informações 
 

E-mail: 

bibfea.adn@usp.br 

Fone:  

(11) 2648-6015 

http://bibliotecafea.com/2016/03/24/acervo-delfim-netto
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› ACESSO REMOTO – VPN 
 

› BASES DE DADOS USP 
 

 DEDALUS 

 BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES DA USP 

 REPOSITÓRIO DA PRODUÇÃO INTELECTUAL 

 REPOSITÓRIO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA – CRUESP 

 PORTAL DE REVISTAS USP 

 PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 

 SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS (SIBiUSP) 

 REVISTAS A-Z 
 

› PRINCÍPAIS BASES DE DADOS INTERNACIONAIS DAS ÁREAS DA FEA 
 

 EBSCO – BUSINESS SOURCE COMPLETE 
 

› PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
 

› BASE DE DADOS FINANCEIRA 
 

› OUTROS RECURSOS INFORMACIONAIS 
 

› COMUT 
 

› EEB 

SUMÁRIO 



 Serviço oferecido somente para usuários com nº USP ativo. 
 

› Os usuários que possuem conta no serviço de USPNet sem 

fio (wi fi) já estão automaticamente com acesso VPN 

habilitados com o mesmo login e senha. 
 

› Para se cadastrar: www.vpn.usp.br  
 

› Em seguida, é necessário instalar o configurador VPN 

USPNet em seu equipamento. Para isso acesse o site: 

http://www.sti.usp.br/atendimento/faq/vpn/vpn-

tutoriais/(siga a opção b).  
 

› Dúvidas CCE: 3091-6400, 3091-6441 ou e-mail para: 

consulta@usp.br  

 

ACESSO REMOTO - VPN 
Acesse o texto completo de um documento 

sem sair de sua casa 

http://www.vpn.usp.br/
http://www.sti.usp.br/atendimento/faq/vpn/vpn-tutoriais/
http://www.sti.usp.br/atendimento/faq/vpn/vpn-tutoriais/
http://www.sti.usp.br/atendimento/faq/vpn/vpn-tutoriais/
mailto:consulta@usp.br


 Dedalus (dedalus.usp.br) 
 

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

 Repositório da Produção Intelectual 
(http://www.producao.usp.br/)  

 

 Repositório da Produção Científica – CRUESP 
(http://www.cruesp.sibi.usp.br/) 
 

 Portal de Revistas USP (www.revistas.usp.br) 
 

 *Portal de Busca Integrada 
(http://buscaintegrada.usp.br/) 

 
 
* Recupera o conteúdo de todas as bases da USP e outras bases. Ver mais. 

 

BASES DE DADOS USP 

dedalus.usp.br/
http://www.teses.usp.br/
http://www.teses.usp.br/
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http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=4ERi8NjtVOeOuF46CGp&preferencesSaved=


BANCO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS DA 

USP - DEDALUS 
http://dedalus.usp.br/   

Conteúdo, principalmente, dos acervos físicos (livros, folhetos , 

dissertações e teses etc.) das bibliotecas da USP. Também contém 

acesso online às teses e dissertações da USP e a alguns artigos de 

produção científica.  

http://dedalus.usp.br/


DEDALUS 
http://dedalus.usp.br/   

 Palavras adjacentes – Se você escolhe “Sim” e o termo buscado for, 

por exemplo, linguagem de programação, o sistema recupera 

registros com a palavra linguagem PRÓXIMA à palavra 

programação.  
 

 Apresenta resultados mais precisos e relevantes com relação ao 

tema pesquisado. 

http://dedalus.usp.br/


Faça a pesquisa por autor, título, assunto etc. e clique 
em OK. 

http://dedalus.usp.br/   
DEDALUS 

http://dedalus.usp.br/


Clique na obra de interesse 

DEDALUS 
http://dedalus.usp.br/   

http://dedalus.usp.br/


http://dedalus.usp.br/   
DEDALUS 

Clique na unidade em que deseja consultar ou 

emprestar a obra (neste caso, somente a Biblioteca 
FEA possui o livro) 

http://dedalus.usp.br/


Anote o número de localização da obra na estante 
(Ex. abaixo: 330 L788)  

DEDALUS 
http://dedalus.usp.br/   

http://dedalus.usp.br/


A numeração do acervo é dividida em 

classes de assuntos 

000 – Generalidades 

100 – Filosofia 

200 – Religião 

300 – Ciências sociais 

330 – Economia 

368.01 – Atuária 

400 – Filologia 

500 – Ciências naturais 
e matemáticas 

600 – Ciências 

aplicadas 

657 – Contabilidade 

658 – Administração 

700 – Artes 

800 – Literatura e 

retórica 

900 - História 

Classificação Decimal de Dewey (CDD) A numeração segue a 

Como localizar um livro na estante 



O que significam os números da etiqueta na 

lombada do livro? A numeração representa o 

assunto principal da obra e o sobrenome do autor  

 

 
 

 

  

 

658.404 

K41g 

Tabela Cutter-

Sanborn(identificação 

de autor) - letra inicial 

e número que 

representa o último 

sobrenome do autor  

(Ex. Kerzner, Harold) 
Letra inicial 

do título da  

obra (Ex. 

Gestão de 

projetos) 

CDD - número 

que representa 

o assunto do 

livro (Ex. 658.404 

= Administração 

de projetos) 

Como localizar um livro na estante 



Em cada estante há uma indicação do número inicial 

e final de classificação e a indicação da letra do 

último sobrenome do autor presente naquela 
sequência 

Como localizar um livro na estante 



 A posição das obras na estante segue a numeração 

que se encontra em ordem crescente, de cima 
para baixo, da esquerda para a direita: 

 

Ordenação das obras na estante 

Como localizar um livro na estante 



 Além de livros, temos outros materiais bibliográficos 

no acervo FEA que estão indicados com as seguintes 

letras antes do número: 
 

 Tese e Dissertação  -  T658.4038  A191c 

 Folheto  -  F658.007  M342e 

 Periódico  -  P338.4561  V199 

 Referência  -  R658.03  S219d 

 Anuário  -  ra382  A636 

 Relatório  -  rr353.42  M665 
 

     Restrita - os livros possuem uma bola ou faixa 

vermelha (material para consulta somente na 

Biblioteca, não pode ser emprestado). A estante 

restrita fica atrás do balcão do piso térreo.  

Como localizar um livro na estante 

Localização da obra na estante 



TUTORIAL DEDALUS - RENOVAÇÃO ONLINE 

Link: http://bibliotecafea.com/2011/05/06/renovacao/   

http://bibliotecafea.com/2011/05/06/renovacao/


TUTORIAL DEDALUS - RESERVA ONLINE 
Link: http://bibliotecafea.com/2014/10/20/dedalus-reserva-online/    

http://bibliotecafea.com/2014/10/20/dedalus-reserva-online/
http://bibliotecafea.com/2014/10/20/dedalus-reserva-online/
http://bibliotecafea.com/2014/10/20/dedalus-reserva-online/
http://bibliotecafea.com/2014/10/20/dedalus-reserva-online/
http://bibliotecafea.com/2014/10/20/dedalus-reserva-online/
http://bibliotecafea.com/2014/10/20/dedalus-reserva-online/
http://bibliotecafea.com/2014/10/20/dedalus-reserva-online/


 alunos de graduação: limite de 10 itens 

pelo prazo de 10 dias; 

 

 alunos de pós-graduação: limite de 15 

itens pelo prazo de 20 dias; 

 

 professores: limite de 20 itens pelo prazo 

de 30 dias. 
 
  

 

PRAZO E QUANTIDADE DE ITENS 



 A suspensão é computada 

automaticamente pelo sistema Dedalus. 

 

 A quantidade de dias em atraso X 

quantidade de livros. 
 

 

  

 

SUSPENSÃO 



BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E 

DISSERTAÇÕES DA USP 
http://www.teses.usp.br/      

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações foi criada para disponibilizar 

na internet o conhecimento produzido pelos trabalhos defendidos na 

USP. 

*busca integrada 

http://www.teses.usp.br/


REPOSITÓRIO DA PRODUÇÃO 

INTELECTUAL 
http://www.producao.usp.br/  

A Biblioteca Digital da Produção Intelectual (BDPI) é o repositório 

institucional oficial da produção intelectual (científica, artística, 

acadêmica e técnica) da USP. 

*busca integrada 

http://www.producao.usp.br/
http://www.producao.usp.br/


REPOSITÓRIO DA PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA - CRUESP 
http://www.cruesp.sibi.usp.br/  

O Repositório da Produção Científica do CRUESP (Conselho de Reitores das 

Universidades Estaduais Paulistas) tem por objetivo reunir, preservar e 

proporcionar acesso aberto, público e integrado à produção científica de 

docentes, pesquisadores, alunos e servidores da USP, Unicamp e Unesp. 

*busca integrada 

http://www.cruesp.sibi.usp.br/
http://www.cruesp.sibi.usp.br/


PORTAL DE REVISTAS USP 
http://www.revistas.usp.br/wp/  

O Portal de Revistas USP é a biblioteca digital das revistas publicadas 

por Unidades, Órgãos de Integração e Órgãos Complementares da 
Universidade de São Paulo e, em alguns casos, em parceria oficial com 

instituições externas. 

*busca integrada 

http://www.revistas.usp.br/wp/
http://www.revistas.usp.br/wp/


PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
Oferece à comunidade uspiana e à sociedade em geral, uma 

interface única de acesso ao conteúdo impresso e digital disponível 

nas bibliotecas físicas e digitais da USP, bem como em bibliotecas de 

parceiros e, ainda, conteúdos relevantes de acesso aberto. 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
Conteúdo: 
 

a) adquiridos pela USP (Dedalus e e-books, revistas eletrônicas e bases 

de dados adquiridos de distintos fornecedores); 

b) adquiridos por parceiros (conteúdo digital disponível via *Portal de 

Periódicos Capes e por meio do consórcio CRUESP Bibliotecas); 

c) disponíveis em acesso aberto na Web (Portal Scielo de Revistas, 

Repositórios Doaj e ArXiv, livros do Projeto Gutemberg, Wikipédia etc.); 

d) disponíveis nas distintas bibliotecas digitais USP (Portal de Revistas 

da USP, Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP, Biblioteca 

Digital de Obras Raras, Portal eAulas, Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações, dentre outras); 

e) disponíveis em bibliotecas digitais de parceiros (Repositório da 

Produção Científica do Cruesp). 

http://dedalus.usp.br/
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scielo.org/php/index.php
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http://arxiv.org/
http://www.gutenberg.org/
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Comunicado SIBi: 
 

1 - A partir de 06 de maio de 2016 o acesso aos conteúdos assinados/adquiridos 

pela CAPES somente estarão acessíveis utilizando o Portal de Periódicos 

(www.periodicos.capes.gov.br); ou seja o acesso aos conteúdos feitos diretamente no 

site do editor/fornecedor não será mais possível. 

 

2 - O conteúdo assinado/adquirido pelo SIBiUSP (bases de dados, revistas e e-books) 

continuará tendo seu acesso da mesma forma (www.buscaintegrada.usp.br) e seus links 

nas listas A-Z do Portal de Busca Integrada continuarão funcionando normalmente. 

 

3 – Observamos que títulos da CAPES disponíveis nas listas A-Z, integrados ao Portal de 

Busca Integrada, sofrerão problemas com seus links, uma vez que fornecem acesso 

direto ao site do editor/fornecedor. A busca pelo Portal de Busca Integrada, nesse caso, 

também será afetada uma vez que não conseguirá buscar nas bases de dados 

assinadas/adquiridas pela CAPES. Todavia, já abrimos um chamado técnico junto à Ex 

Libris, empresa responsável pela manutenção dos sistemas de busca e links do Portal de 

Busca Integrada da USP e do Portal de Periódicos CAPES, bem como por sua 

integração, para resolução dos problemas de busca e acesso a esse conteúdo. Tão 

logo tenhamos uma resposta da empresa, informaremos prontamente. 

 

4 – Adiantamos que, caso não consigamos ter as listas A-Z (conteúdos CAPES e SIBi) 

funcionando a contento, o DT/SIBi providenciará uma solução paliativa. 
 

*PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.buscaintegrada.usp.br/


PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
1) Acesse o VPN (para acesso por meio de equipamentos pessoais). 
 

2) Digite o endereço: http://www.usp.br/sibi/. Clique em “Portal de 

Busca Integrada”. Ou acesse direto pelo link: 

http://www.buscaintegrada.usp.br/.  

 

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


PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 

3)Opções de pesquisa: busca geral, busca avançada, revistas 

eletrônicas e produção científica da USP. 

 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
4)Na opção busca geral digite o assunto que deseja pesquisar e clique em 
“Buscar” (exemplo: marxism). É possível refinar a pesquisa.  
Para recuperar conteúdos disponíveis em periódicos, bases de dados e 
outras fontes internacionais pesquise o termo em inglês. 
 

A estratégia para refinar a pesquisa depende do assunto e conteúdo de 
interesse do pesquisador. 

 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
5) Opções para refinar a pesquisa: Periódicos revisados por pares (submetidos 

para a avaliação de especialistas que, frequentemente, fazem comentários ou 

sugerem revisões no trabalho analisado), Recursos online (com acesso online), 

Disponível na Biblioteca(acervo 

físico); Tipo de recurso (artigo, 

resenha, tese etc.); Assunto 

(ver próximo slide); Autor 

(possibilita conhecer os 

autores e instituições que mais 

publicam sobre o assunto 

pesquisado); Data de 

publicação (restringe a busca 

ao período indicado); Base de 

dados (indica em quais bases 

de dados foram recuperados 

os conteúdos); Idioma e Título 

da revista (interessante para 

conhecer os periódicos que 

mais publicam sobre o 

assunto pesquisado). 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 

6) Clique em “Mais opções” para abrir toda a lista de assuntos. A 

opção “Assunto” é interessante para conhecer as palavras-chave 

relacionadas ao termo pesquisado.  



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
7) A opção busca avançada permite relacionar os termos e pesquisar em 

todos os campos (“Qualquer”) ou especificamente nos campos título, 

autor, assunto, tags (assuntos acrescentados pelos usuários nos registros), 

data, local de publicação, editora e Biblioteca. Além da possibilidade de 

escolher o tipo de material e o idioma do documento. 

BOOLEANOS 
 

- contém = OR 
- é (exato) = AND ou 

“texto” (texto entre aspas) 
- começa com 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
8) Há, também, a possibilidade de pesquisar somente nas revistas 

eletrônicas e na produção científica da  USP, tanto na busca geral 

como na avançada. 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
9) Na lista de resultados da pesquisa, quando houver artigo ou recurso 

com acesso online clique em “Exibir online” para verificar quais bases 

possuem a obra e para abrir o texto completo. 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
10) Ao fazer o login em “Minha conta” é possível salvar os artigos 

selecionados e enviá-los por e-mail. Também é possível imprimir, copiar, 

recortar, colar e salvar em alguns formatos que possibilitam exportar os 

dados para o Google Acadêmico, o EndNote, o Mendeley etc. 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
11) A opção “Buscas” permite visualizar as palavras-chave das buscas 

que foram salvas. 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
12) Para salvar as palavras-chave utilizadas na pesquisa clique em 

“Salvar busca” e preencha a tela com o termo desejado. 
 

13)  Para enviar os documentos para o “Meu espaço” clique na estrela. 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
13) Alguns registros possuem o recurso “Recomendações” que indica 

outras obras do mesmo tema e a aba “Enviar para” onde é possível 

enviar o artigo para o “Meu espaço” ou realizar outros recursos desse 

tópico. 
 

 



PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 
14) Em “Minha conta” é possível visualizar os empréstimos, renovar e 

reservar livros como no Dedalus. 
 

Tutorial - http://bibliotecafea.com/2012/04/03/renovacao-e-reserva-de-

material-utilizando-o-portal-de-busca-integrada/  
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 Aplicativo móvel para consulta ao acervo das 

bibliotecas da USP e outras funcionalidades.  
 

 Disponível para os sistemas IOS (aparelhos Apple) e 

Android (aparelhos Motorola, Samsung etc.). 

 

APP BIBLIOTECAS USP 
http://bibliotecafea.com/2015/09/01/app  

http://bibliotecafea.com/2015/09/01/app
http://bibliotecafea.com/2015/09/01/app


SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS 

(SIBi) DA USP 
http://www.sibi.usp.br/  

Reúne, em um site, os links de todas as bibliotecas digitais, revistas, 

bancos e bases de dados da USP, além de informações sobre o SIBiUSP 

e as bibliotecas do sistema. 

http://www.sibi.usp.br/
http://www.sibi.usp.br/


SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS 

(SIBi) DA USP – Revistas A-Z 
http://www.sibi.usp.br/  

Localizou um artigo no Portal de Busca Integrada, mas não conseguiu 

acesso ao texto completo? Antes de entrar em contato com o Comut, 

anote o título do periódico/revista e pesquise em “Revistas A-Z”. Alguns 

artigos não abrem o conteúdo completo no Portal de Busca Integrada, 

mas por meio do “Revistas A-Z” é permitido o acesso. 

http://www.sibi.usp.br/
http://www.sibi.usp.br/


REVISTAS A-Z 
http://www.sibi.usp.br/  

Há 4 opções de pesquisa: ordem alfabética (clique na letra de 

interesse), “começa por”, “contém” e “exato”. 

http://www.sibi.usp.br/
http://www.sibi.usp.br/


REVISTAS A-Z 
http://www.sibi.usp.br/  

Digite o título ou parte do título do periódico e clique em “Buscar”.  

Clique no título do periódico de interesse. 

http://www.sibi.usp.br/
http://www.sibi.usp.br/


REVISTAS A-Z 
http://www.sibi.usp.br/  

Verifique se o documento possui texto integral e o período de 

acesso de cada base de dados. Clique no link de interesse para 

abrir o artigo por meio do periódico ou base de dados.  

http://www.sibi.usp.br/
http://www.sibi.usp.br/


 ABI/INFORM - PROQUEST* (ciências sociais aplicadas) – 

em processo de renovação da assinatura 

 BUSINESS SOURCE COMPLETE  - EBSCO* (ciências sociais 

aplicadas) 

 ACADEMIC SEARCH PREMIER - EBSCO (multidisciplinar) 

 SCIENCE DIRECT (multidisciplinar) 

 WEB OF SCIENCE (multidisciplinar) 

 JSTOR – JOURNAL STORAGE (multidisciplinar) 

 SCOPUS (multidisciplinar) 

 MUSE (ciências humanas)  

 THE NEW PALGRAVE DICTIONARY (economia) 

Disponíveis em: www.usp.br/sibi 
*indicadas 

PRINCIPAIS  BASES DE DADOS 

INTERNACIONAIS DAS ÁREAS DA FEA 

http://search.proquest.com/index
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=6481af63-5d4d-424b-bc07-a262a45eac58@sessionmgr11&vid=1&hid=26
http://web.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=521ff095-5cbb-42b0-8e6a-6bb54e43185a@sessionmgr13&vid=1&hid=26
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=4ERi8NjtVOeOuF46CGp&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=4ERi8NjtVOeOuF46CGp&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=4ERi8NjtVOeOuF46CGp&preferencesSaved=
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.scopus.com/;jsessionid=0784A5E34D0E5B67CF41A606A29C7390.ZmAySxCHIBxxTXbnsoe5w
http://muse-jhu-edu.ez67.periodicos.capes.gov.br/search/advanced#firstLoad
http://www.dictionaryofeconomics.com/dictionary
http://www.usp.br/sibi


EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 
1) Acesse o VPN (para acesso por meio de equipamentos pessoais). 

2) Digite o endereço: http://www.usp.br/sibi/. Clique em “Bases de 

dados A-Z”. 

 

http://www.usp.br/sibi/


EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 

3)A lista contém todas as 

bases de dados acessíveis 

pela USP em ordem 

alfabética. 
 

4) Clique em “Business Source 

Complete (EBSCO)”. 



5) Na pesquisa básica é possível pesquisar por palavra-chave, autor, 

título etc. Insira o termo de interesse e clique em “Pesquisar” (exemplo: 

“marxism” – sempre pesquise a palavra-chave em inglês). 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



6) A pesquisa recuperou 1.319 trabalhos sobre o assunto “marxism. É 
possível refinar os resultados por meio das opções à esquerda da tela.  
 

*A estratégia para refinar a pesquisa depende do assunto e conteúdo 
de interesse do pesquisador. 
 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



7) Algumas opções para refinar a pesquisa:  

 

 “Texto completo” (elimina os textos que apresentam somente 

o resumo);  
 

 Data de publicação (nesse caso foi marcado os textos 

publicados a partir de 2005 até 2013); 
 

 “Revistas acadêmicas” – delimita a pesquisa somente para 

busca em artigos científicos (revistas comerciais, jornais, 

relatórios etc. não são recuperados). 

 

 Com os filtros acima aplicados recuperou-se 132 artigos. 

 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 
Refinar a pesquisa: 



8) Outras opções para refinar a pesquisa: 
 

 Assunto do thesauro específico da área – recupera termos 

controlados relacionados ao tema pesquisado (exemplos: 

capitalism, marxian economics, economic development etc.); 
 

 Assuntos livres - recupera termos livres relacionados ao tema 

pesquisado (exemplos: marxist philosophy, communism, 

socialism etc.); 
 

 Publicação (seleciona o conteúdo pelo título do periódico - 

opção interessante para conhecer os periódicos que 

mais publicam sobre o assunto pesquisado); 
 

 Geografia (seleciona o conteúdo pelo país de publicação). 
 

 Há ainda as opções “Empresas” e “Indústrias” para casos 

aplicados. 

 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 

http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=SubjectThesaurus$capitalism
http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=SubjectThesaurus$marxian+economics
http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=SubjectThesaurus$marxian+economics
http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=SubjectThesaurus$marxian+economics
http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=SubjectThesaurus$economic+development
http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=SubjectThesaurus$economic+development
http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=SubjectThesaurus$economic+development
http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=Subject$marxist+philosophy
http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=Subject$marxist+philosophy
http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=Subject$marxist+philosophy
http://web.ebscohost.com/ehost/MultiSelectCluster/Update?sid=27104edf-f5c7-45fe-8edc-19d50d78280f@sessionmgr4003&vid=6&cluster=Subject$socialism


EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 

Refinar a pesquisa: 



9) Clique em “Mostrar mais”. As opções “Termo do Thesaurus” e 

“Assunto” ajudam a conhecer as palavras-chave relacionadas ao 

termo pesquisado.  
 

 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



10) Pode-se, também, identificar a palavra-chave indexada pela base, 

mais adequada ao tema do trabalho, antes da pesquisa, clicando em  

“Thesaurus”.  

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



11) Digite a palavra-chave em inglês, clique em “Procurar” e verifique 

qual o termo indicado pelo Thesaurus da base EBSCO. No exemplo 

abaixo, o Thesaurus indica que se use o termo “social networks” em vez 

de “social networking”. 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



12) Clicando 2 vezes no termo “SOCIAL networks” o Thesaurus traz a 

definição do termo (Scope Note), termo(s) mais amplo(s) (Broader 

Terms), termo(s) mais específico(s) (Narrower Terms) e o(s) termo(s) 

relacionado(s) (Related Terms). 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



13) É possível também aplicar alguns filtros já na tela inicial, para isso, clique 

em “Nova Pesquisa” e digite o assunto novamente (exemplo: “marxism”). 
 

14) Pode-se escolher os mesmos filtros da pesquisa anterior: 

“Booleano/Frase”; “Texto completo”, data de publicação de 2005 a 2013 e 

“Academic Journal” para o tipo de publicação. Clique em pesquisar.  
 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



15) Há, também, a opção pesquisa avançada.  Clique em “Nova 

pesquisa” para voltar a tela inicial e em “Pesquisa avançada”. 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



16) Na pesquisa avançada é possível relacionar os termos de interesse. Há 

diversas opções de campos: texto completo (“All Text”), autor (“Author”), 

título (“Title”), assunto (“Subject terms”) etc.  

Para recuperar documentos com mais precisão é indicado selecionar o 

campo resumo (“AB Abstract or Author-Supplied Abstract”). 
 

17) Em “Opções de pesquisa” é possível refinar e filtrar a pesquisa como já 

mostrado nos slides anteriores. 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



18) Para pesquisar periódicos clique na opção “Publicações”.  

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



19) Digite o nome do título 

do periódico e clique em 
“Procurar” (exemplo: 

Harvard Business Review). 
 

20) Clique no nome da 

revista para abri-la.    
 

21) Há também as opções 

“Por assunto e descrição” 

(para identificar periódicos 

de acordo com o assunto 
de interesse) e 

“Corresponder qualquer 

palavra” (para recuperar 

todos os periódicos que 

contenham a(s) palavra(s) 
indicada(s)). 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



22) Apresenta as informações e as edições da revista disponíveis na 

base. 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



23) “Registrar-se” para salvar as pesquisas, organizar e compartilhar em 
pastas o conteúdo salvo, criar alertas de e-mail etc. e “Preferências” 

para escolher o formato de apresentação dos dados. 

EBSCO - BUSINESS SOURCE COMPLETE 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
Além das bases de dados assinadas pela Capes, o Portal de Periódicos 

também disponibiliza conteúdo científico de acesso livre. Tal conteúdo 

inclui bases nacionais e internacionais gratuitas de alta qualidade, 

selecionadas pela equipe do Portal. Inclui ainda referências de teses e 

dissertações produzidas pelos programas de pós-graduação de todo o 

Brasil, além de artigos científicos publicados em periódicos brasileiros com 

avaliação A ou B no programa Qualis.  
 

Link - http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/  
 

 

 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/
http://www-periodicos-capes-gov-br.ez67.periodicos.capes.gov.br/


PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
1) Há 4 opções de pesquisa: por assunto, periódico, livro e base de 

dados. 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
2) Busca simples: digite o termo de interesse no campo “Buscar 
assunto” (exemplo: marxism) e clique em “Enviar”. É  possível pesquisar 
por palavra-chave, autor, título etc. Sugere-se que sejam utilizados 
termos em inglês. 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
3) É possível refinar a pesquisa por “Tópico” (subtemas), “Autor”, “Coleção” 

(base de dados), “Data de publicação”, “Tipo de recurso” (artigo, 

resenha, dissertação etc.), “Idioma” e “Título do periódico”. O Portal indica 

qual base de dados o documento pertence.  

 

4) Há também a 

opção “Busca 

avançada”. 
 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
6) O Portal Capes possui um recurso diferente do Portal de Busca 
Integrada, o “Personalize your results”. Ele permite buscar um artigo 
com um tema, título ou autor relacionado a área específica do seu 
interesse. 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
6) Opção busca avançada.    



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
7) Semelhante as outras bases de dados, a busca avançada possibilita  
relacionar termos e refinar a pesquisa  por data, tipo de material, 

idioma, além da possibilidade de selecionar as bases de dados para 

busca.    



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
8) Ao clicar em “Selecione bases de dados para busca” é possível 
escolher a base por meio do título, área, subárea etc.  Essa opção é 

indicada para pesquisar um assunto em uma base específica ou área 

e subárea específica. 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
9) Além da busca simples e avançada por assunto, há as opções: 
periódico, livro e base de dados. 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
10) Ao clicar em “Periódico” abre uma tela onde é possível digitar 
palavras que constem no título do periódico ou verificar por ordem 

alfabética. 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
10) Em “Busca avançada”, além da opção com esse nome, há 2 
opções de pesquisa: por área do conhecimento e por referências.  

A opção escolhida depende da informação que o usuário possui e do 

objetivo da busca.   



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
11) A “Busca avançada” de periódicos apresenta os campos: palavra no 

título (com 3 possibilidades de filtro: “inicia com a palavra”, “contém a 

palavra” = OR, em qualquer parte do título e “palavra exata” = AND (ou 

uso das aspas), ISSN (Número Internacional Normalizado para Publicações 

Seriadas - código aceito internacionalmente para individualizar o título de 

uma publicação seriada), editor/fornecedor e área(s) do conhecimento. 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
12) Na “Busca por área de conhecimento” é possível pesquisar por 

área e subárea. Essa opção é indicada para conhecer e identificar os 

títulos de periódicos de determinada área de pesquisa. 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
13) A opção “Buscar referências” é indicada para quem possui a 
referência completa do artigo. É obrigatório preencher o ISSN e o título 

do artigo ou do periódico na busca.  



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
14) Em “Buscar livro” é possível pesquisar pelo título, ISBN (Número 
Padrão Internacional de Livro: um sistema identificador único para 

livros e publicações não periódicas), autor ou editor/fornecedor da 

obra. 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
15) Em “Buscar base”, “Busca por título”, além da pesquisa pelo título 

exato ou alguma palavra que conste no título da base, é possível 

visualizar a lista de bases de dados em ordem alfabética (clicando em 

uma letra ou em “ver todas”). 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
16) Em “Buscar base”, “Busca por área do conhecimento” é possível 
pesquisar por área e subárea. Essa opção é indicada para identificar 

as bases de uma determinada área e/ou subárea. 



PORTAL DE PERIÓDICOS CAPES/MEC 
17) Em “Buscar base”, “Busca avançada” é possível pesquisar por título 
e em todos os campos, editor/fornecedor, tipo (texto completo, 

resumo, patentes, estatísticas etc.) ou áreas do conhecimento. Outra 

opção é a possibilidade de pesquisar somente em bases nacionais ou 

de acesso gratuito, ou ainda em ambas as opções. 



Base de dados disponível nos 
equipamentos da Biblioteca FEAUSP 

Base de dados financeira: 

Ferramenta para análise de ações e de 

investimentos. Apresenta informações sobre 

os mercados de capitais das principais 

economias da América Latina e dos Estados 

Unidos. 



GEDWEB 

 A Universidade, por meio SIBiUSP, assinou o serviço 

GedWeb que disponibiliza o acesso a mais de 16 mil 

normas da ABNT e mais de 600 normas do Mercosul, 

além de 360 mil legislações de órgãos reguladores 

nacionais, como INMETRO, ANEEL, ANVISA, entre 

outros. 
 

 O acesso ao conteúdo é aberto a toda comunidade 

USP, por meio de reconhecimento de IP 

(computadores existentes na Universidade). Se o 

usuário estiver fora da Universidade, poderá acessar 

o serviço por meio do VPN USP – Virtual Private 

Network. 

Tutorial - https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-

online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-
mercosul/  

https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/
https://bibliotecafea.com/2015/11/10/gedweb-acesso-online-as-normas-da-abnt-e-outras-normas-do-brasil-e-do-mercosul/


SCIELO 
 http://www.scielo.org/  

 Biblioteca eletrônica multidisciplinar de 

conteúdos da América Latina, Caribe, 

Portugal e África do Sul.     

*busca integrada 

http://www.scielo.org/
http://www.scielo.org/


 Portal brasileiro de repositórios e periódicos de 
acesso aberto 

 

 Objetivo : aumento da visibilidade da produção 
científica brasileira nacional  

 http://www.ibict.br/   
 

 

 

 BDTD -  Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

 http://bdtd.ibict.br/ 

 

 Programa de Informação para Gestão de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 

 http://prossiga.ibict.br/  
 

 

 

IBICT 

http://www.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://prossiga.ibict.br/
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/


 Biblioteca Virtual do Centro de Documentação e 

Informação - abrange todas as áreas do 

conhecimento e permite o acesso a fontes diversas de 

informação, procedentes da produção científica e 

tecnológica gerada com apoio financeiro da FAPESP 

e/ou com sua participação 

 

 Inclui artigos científicos, teses, trabalhos de eventos, 

patentes, projetos de pesquisa e honrarias, com alguns 

links para textos completos 
 

 Acesso livre e gratuito com interface de pesquisa em 

três idiomas: português, inglês e espanhol 

  

http://www.bv.fapesp.br/ 
 

 

 

FAPESP 

http://www.bv.fapesp.br/
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/


 Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

 

 Reúne 7.522  periódicos de acesso aberto, sendo 

3.641 com 759.196  artigos com texto completo 

 

 surgiu por iniciativa do First Nordic Conference on 

Scholarly Communication, realizada em 

Lund/Copenhagen  

 

 http://www.doaj.org/  
 

 

 

DOAJ 

*busca integrada 

http://www.doaj.org/
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/


 Social Science Research Network (SSRN) é um 

repositório aberto de pesquisa acadêmica e de 

materiais relacionados, onde os autores podem 

compartilhar e distribuir suas pesquisas. 

 

 Para baixar artigos é necessário efetuar um 
cadastro simples 

 

 http://www.ssrn.com/en/  

 

 

SSRN 

http://www.ssrn.com/en/
http://www.ssrn.com/en/
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/


 A biblioteca eletrônica SPELL® Scientific 

Periodicals Electronic Library, é um 

repositório de acesso gratuito à artigos 

científicos e informações técnico-

científicas. 
 

 Desenvolvido pela ANPAD 
 

 http://www.spell.org.br/  

 

 

SPELL 

http://www.spell.org.br/
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/


 Livros da CULTURA ACADÊMICA, segundo selo da 

Fundação Editora da UNESP - podem ser baixados 

gratuitamente na Web 

 www.culturaacademica.com.br 

 
 Open library – criado pela California State Library; 

projeto sem fins lucrativos 

 http://openlibrary.org/  

 

 

E-BOOKS 

http://www.culturaacademica.com.br/
http://openlibrary.org/
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/


DADOS ESTATÍSTICOS 

 Revista Suma Econômica  - apresenta dados e cotações  

das principais commodities agrícolas, taxas de câmbio,  

agregados monetários, índices de inflação, entre outros.  

Possui estudos setoriais abrangendo os mais importantes  

setores da economia (meios eletrônicos de pagamentos,  

bancos, seguros e fundos de investimento)  

(localização na estante: P-330 S955) 
 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - constitui  

no principal provedor de dados e informações do País, que 

atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da 

sociedade civil, bem como dos órgãos das esferas governamentais 

federal, estadual e municipal. 

Link: http://www.ibge.gov.br/home/default.php 
 

 

http://www.ibge.gov.br/home/default.php


DADOS ESTATÍSTICOS 

 IPEADATA – possui dados macroeconômicos (apresenta séries  

estatísticas da economia brasileira e dos aspectos que lhe são mais 

pertinentes na economia internacional), regionais (base de dados 

demográficos, econômicos e geográficos para as regiões, estados e 

municípios brasileiros que se iniciam no Censo Demográfico de 1872) 
e sociais (base de dados e indicadores sociais abrangendo temas 

diversos, como nível de renda per capita, desigualdade na 

distribuição de renda dos indivíduos e domicílios, desempenho 

educacional, condições de saúde e habitação, inserção no 

mercado de trabalho, situação dos direitos humanos da população, 
entre outros). 

Link: http://www.ipeadata.gov.br/ 
 

 

 

http://www.ipeadata.gov.br/


DADOS ESTATÍSTICOS 

 DIEESE – o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos, é uma criação do movimento sindical brasileiro. 

Foi fundado em 1955 para desenvolver pesquisas que 

fundamentassem as reivindicações dos trabalhadores. Apresenta 

estudos, análises e dados de custo de vida, emprego e 
desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo, entre 

outras. 

Link: http://www.dieese.org.br/ 

 

 ÍNDICES E INDICADORES DE SALÁRIOS e DO MERCADO DE 

TRABALHO: 
 

 Salariômetro - http://www.salarios.org.br/#/ 

 Meu salário - http://meusalario.uol.com.br/main   
 

 

http://www.dieese.org.br/
http://www.dieese.org.br/
http://www.salarios.org.br/#/
http://www.salarios.org.br/#/
http://meusalario.uol.com.br/main
http://meusalario.uol.com.br/main


 Eurostat – estatísticas européias  

 http://ec.europa.eu/eurostat  

 

 Organisation for Economic Co-Operation and 

Development (OECD) 

 http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1

_1_1_1,00.html  

 

 United Nations Publications 

 https://unp.un.org/  

 

 United Nations Development Programme (UNDP) 

 http://www.undp.org/  

 

LINKS ÚTEIS 

http://ec.europa.eu/eurostat
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
https://unp.un.org/
http://www.undp.org/
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/


 Newseum - disponibiliza diariamente a 

página de capa de jornais com algumas 

restrições 
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/ 

 

 INDEKX - jornais divididos por país 

    http://www.indekx.com/  

 

JORNAIS DE TODO O MUNDO 
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COMUTAÇÃO BIBLIOGRÁFICA (COMUT) 

 Não conseguiu o acesso ao texto completo de um 

artigo, trabalho de evento etc.? Entre em contato 

com o COMUT. Tentaremos conseguir o documento 

com as bibliotecas parceiras. 
 

 

 Informações:  
 

E-mail: comutfea@usp.br  

Fone: (11) 3091-5962  

Sala 3: Atendimento ao Usuário (Luciene ou Valéria) 

 

mailto:comutfea@usp.br


EMPRÉSTIMO ENTRE BIBLIOTECAS (EEB) 

 O acervo da USP não possui o livro ou a tese que você 

precisa¹? O EEB pode lhe ajudar.  

 

 O serviço de EEB possibilita ao usuário ativo da FEAUSP 

solicitar livros, dissertações e teses das bibliotecas 

parceiras.  

 
 Informações:  
 

http://bibliotecafea.com/2013/06/17/eeb/  

E-mail: eeb.fea@usp.br  

Fone: (11) 3091-5962 (Luciene e Valéria)  

Biblioteca FEA, sala 3 (piso superior) 

¹Bibliotecas da USP localizadas em outras cidades e campi também estão incluídas no EEB. 

http://bibliotecafea.com/2013/06/17/eeb/
http://bibliotecafea.com/2013/06/17/eeb/
mailto:eeb.fea@usp.br


SUGESTÃO DE COMPRA 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Indique títulos de livros e outros materiais para compra por 

meio do formulário disponível no balcão de empréstimo 

do piso superior ou pelo formulário online. 

http://bibliotecafea.com/2015/08/20/sugestao-ou-

reclamacao  

http://bibliotecafea.com/2015/08/20/sugestao-ou-reclamacao
http://bibliotecafea.com/2015/08/20/sugestao-ou-reclamacao
http://bibliotecafea.com/2015/08/20/sugestao-ou-reclamacao
http://bibliotecafea.com/2015/08/20/sugestao-ou-reclamacao
http://bibliotecafea.com/2015/08/20/sugestao-ou-reclamacao
http://bibliotecafea.com/2015/08/20/sugestao-ou-reclamacao


 Fundação Getulio Vargas – FGV (presencial) 

 http://virtualbib.fgv.br/site/bkab/principal  

 

 Fundação Instituto de Administração – FIA 
(presencial).  

 Base de dados financeira Euromonitor. 

    http://fia.com.br/biblioteca 

 

 Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Administración – CLADEA (por meio da Biblioteca FEA) 

 http://www.cladea.org/centros-de-informacion/ 

 

PARCERIAS 

http://virtualbib.fgv.br/site/bkab/principal
http://fia.com.br/biblioteca
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/
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 Tutoriais  
http://bibliotecafea.com/?s=%C3%ADndice+H   

 

 ISI Web of Knowledge 

 ScIELO 

 SCOPUS 

 Minhas Citações (Google Acadêmico) 

 ResearcherID 

  
 

 

 

ÍNDICE H E CITAÇÕES  

BIBLIOGRÁFICAS 

http://bibliotecafea.com/?s=%C3%ADndice+H
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/


MENDELEY 
 Tutorial – 

https://bibliotecafea.com/2015/06/26/mendeley-

tutorial-atualizado/  
 

 É um software acadêmico gratuito para gerir, 

partilhar, citar e referenciar artigos científicos e textos 

diversos. Além disso, funciona como uma rede social 

em que podem ser criados grupos de pesquisa sobre 

temas de interesse, interagir com os pares e conectar-

se a outros pesquisadores. 
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 Farejador  de plágio (gratuito para testes) 

http://www.plagiarismcombat.com/  

 

 EPHORUS/Turnitin (pago - as 2 empresas se 

uniram) 

http://www.ephorus.com/  

 

 Plagium (para poucas pesquisas é gratuito) 

http://www.plagium.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁGIO 
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Biblioteca FEAUSP 

Seção de Atendimento ao Usuário 

 

Obrigada! 
Giseli Adornato de Aguiar 

 

Contatos 

bibfea.atend@usp.br 

(11) 3091-9876 
 

Blog: http://bibliotecafea.com  

Facebook: http://www.facebook.com/bibliotecafeausp  

Twitter: http://twitter.com/BibliotecaFEA  
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