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PERÍODO LETIVO 

- Das 7h30 às 21h45. 
 

SEMANA DA PÁSCOA E DA PÁTRIA 

- Das 8h às 19h30. 
 

FÉRIAS 

- Das 8h às 19h30 ou das 8h às 18h 
(pode variar de acordo com o 
período de férias). 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 



ACERVO DELFIM NETTO 
O horário de consulta ao acervo 

é de segunda a sexta-feira das 
8h às 12h e das 13h30 às 16h.  

Não é permitido o empréstimo 

das obras.  

A consulta é presencial ou pode 
ser previamente agendada por 

formulário impresso disponível 

no balcão de atendimento do 
piso superior ou pelo formulário 

on-line.  
 

Informações: 
http://bibliotecafea.com/2016/0

3/24/acervo-delfim-netto  

Dúvidas e 

informações: 

Sandra e Ana C. 
 

E-mail: 

bibfea.adn@usp.br 

Fone:  

(11) 2648-6015 

http://bibliotecafea.com/2016/03/24/acervo-delfim-netto
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http://bibliotecafea.com/2016/03/24/acervo-delfim-netto
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 Acervo: 267.441 

 Espaço: 5.000 m² 

 Salas de estudo individual e em grupo 

 

 Acervo Prof. Dr. Delfim Netto – itens 

cadastrados na base: 98.447 

BIBLIOTECA FEAUSP EM NÚMEROS 



 Circulante (obras que podem ser emprestadas) 

› livros; 

› teses e dissertações; 

› folhetos. 
 

 Não circulante (obras para consulta na Biblioteca) 

› obras de referência: dicionários, anuários, 

enciclopédias etc.; 

› livros da estante restrita; 

› periódicos; 

› CDs e DVDs. 
 

 

  

 

ACERVO FEA 



 A inscrição é efetuada automaticamente, a 

partir da matrícula, mas é necessário 

cadastrar a senha e complementar os dados 

no sistema da Biblioteca; 
 

 É obrigatório a apresentação do cartão USP 

para o empréstimo e para ativar o cadastro. 

O cartão é pessoal e intransferível; 
 

 Vigência: enquanto durar o vínculo 

institucional. 

 

INSCRIÇÃO BIBLIOTECA 



 aluno de pós-graduação: limite de 15 itens 

pelo prazo de 20 dias; 
 

 aluno de graduação: limite de 10 itens pelo 

prazo de 10 dias; 
 

 docente: limite de 20 itens pelo prazo de 30 

dias; 
 

 usuário local (ex-aluno) e aluno especial: 

limite de 3 itens pelo prazo de 10 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 



BASES DE DADOS USP 
 Dedalus (http://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 - reúne o conteúdo 
de todas as bases da USP e conteúdos diversos 
(http://buscaintegrada.usp.br/) 

http://dedalus.usp.br/
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DEDALUS - RENOVAÇÃO ON-LINE 
Tutorial: http://bibliotecafea.com/2011/05/06/renovacao/   

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


DEDALUS - RESERVA ON-LINE 
Tutorial: 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/


 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://goo.gl/UIo2YO  

http://goo.gl/UIo2YO
http://goo.gl/UIo2YO
http://goo.gl/UIo2YO


 ACADEMIC SEARCH PREMIER – EBSCO (multidisciplinar) 

 BUSINESS SOURCE COMPLETE – EBSCO (ciências sociais 

aplicada) 

 JSTOR – Business and Economics – Dot Lib (ciências 

sociais aplicada)  

 LEXIS NEXIS ACADEMIC – Lexis Nexis (multidisciplinar) 

 SCIENCE DIRECT – Elsevier (multidisciplinar) 

 SCOPUS – Elsevier (multidisciplinar) 

 THE NEW PALGRAVE DICTIONARY – Palgrave (economia) 

 WEB OF SCIENCE – Thomson Reuters/Clarivate 

(multidisciplinar) 
 

 Disponíveis em: www.usp.br/sibi 

PRINCIPAIS  BASES DE DADOS 

INTERNACIONAIS – áreas da FEA 
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PORTAL SIBiUSP 
https://www.sibi.usp.br/  

https://www.sibi.usp.br/
https://www.sibi.usp.br/


 Serviço oferecido somente para usuários com nº USP ativo. 
 

› Para acessar o VPN, utilize como login seu nº USP e, 
em password, a senha única de acesso aos sistemas 
(JúpiterWeb, Janus, MarteWeb etc.) do site: 
https://uspdigital.usp.br/wsusuario/ . 
 

› Em seguida, é necessário instalar o configurador VPN 
USPNet em seu equipamento. Para isso acesse o FAQ 
do CeTI https://goo.gl/V74F11 e escolha a opção de 
instalação de acordo com o seu sistema (Windows, 
Mac OS, Linux, Android etc.). 
 

› Dúvidas CeTI: 3091-6400 ou escreva para o Fale 
Conosco: http://www.sti.usp.br/contato/fale-
conosco/  

ACESSO REMOTO – VPN 
Acesse o conteúdo das bases de dados e revistas 

eletrônicas assinadas pela USP por meio de seus 

equipamentos pessoais. 

https://uspdigital.usp.br/wsusuario/
https://goo.gl/V74F11
https://goo.gl/V74F11
http://www.sti.usp.br/contato/fale-conosco/
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Base de dados disponível nos 
equipamentos da Biblioteca FEAUSP 

Base de dados financeira: 

Ferramenta para análise de investimentos em 

ações e avaliações de empresas brasileiras 

listadas em Bolsa e informações sobre 

empresas dos EUA e da América Latina. 



PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Não conseguiu o acesso ao texto completo de 

um artigo, trabalho de evento etc. nas bases de 
dados da USP ou de acesso aberto? Entre em 

contato com o COMUT. Tentaremos conseguir o 

documento com as bibliotecas parceiras. 
 

 Informações:  

E-mail: comutfea@usp.br  

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

Formulário de solicitação de COMUTs: 

https://goo.gl/wN8grN   

Comutação Bibliográfica (COMUT) 

mailto:comutfea@usp.br
https://goo.gl/wN8grN


PRODUTOS E SERVIÇOS 

 O acervo da USP não possui o livro ou a tese 
que você precisa? O serviço de EEB possibilita 
ao usuário ativo da FEAUSP solicitar livros, 
dissertações e teses das bibliotecas 
conveniadas.  

 

 Informações:  

https://goo.gl/ZQOcwc  

E-mail: eeb.fea@usp.br  

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

Empréstimos entre Bibliotecas (EEB) 

https://goo.gl/ZQOcwc
mailto:eeb@usp.br


 Fundação Getulio Vargas – FGV 

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

 

 Fundação Instituto de Administração – FIA 

    http://fia.com.br/biblioteca 

 

 

PARCERIAS 

http://virtualbib.fgv.br/site/bkab/principal
http://fia.com.br/biblioteca
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/


PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Elaboração de fichas catalográficas de teses e 

dissertações defendidas na FEAUSP. 

 Mais informações: 

http://bibliotecafea.com/2011/05/13/ficha-

catalografica/  

 Contato: Rafael - rafamielli@usp.br  

Ficha Catalográfica 
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PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Orientação sobre normalização de trabalhos 
acadêmicos, de acordo com as normas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) e da American Psychological 
Association (APA). 

 

 Informações: bibfea.atend@usp.br e (11) 
3091-9876 

 

Normalização técnica  

mailto:bibfea.atend@usp.br


PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Auxílio na localização de referências, através 

de bases de dados nacionais e 

internacionais e fontes diversas. 

 

 Informações: bibfea.atend@usp.br e (11) 

3091-9876 

 

Levantamento bibliográfico 

mailto:bibfea.atend@atend.com.br


PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Quatro salas para estudo individual e duplas 

(somente para feanos) e em grupo de 3 a 6 

pessoas. Conta com suporte multimídia que 

possibilita a realização de videoconferências, 

projeção de vídeos, apresentação de trabalhos 

e elaboração de trabalho em conjunto. 
 

 Informações: 

https://bibliotecafea.com/2014/02/24/biblabs/  

E-mail: bibfea.atend@usp.br  

Fone: (11) 3091-9876 

Salas BibLab 

https://bibliotecafea.com/2014/02/24/biblabs/
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PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Espaço colaborativo, inspirado na 

metodologia Design Thinking da Universidade 

de Stanford, com estrutura móvel, flexível e 

adaptável às necessidades dos usuários. 

 

 Informações: bibfea.atend@usp.br e (11) 

3091-5968 

DesignLab 

mailto:bibfea.atend@usp.br


PRODUTOS E SERVIÇOS 

 A Biblioteca oferece apoio institucional e 

recursos tecnológicos para atividades 

relacionadas à educação a distância. 

 

 Informações: acsantos@usp.br e (11) 3091-

5968. 

Centro Interativo de Ensino e Pesquisa (CIEP) 

mailto:acsantos@usp.br


PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Disponível ao lado da entrada 
principal da Biblioteca para 

devolução de livros, CDs, 

dissertações e teses 

emprestados do acervo da 

FEAUSP. 
 

 Mais informações e 
regulamento: 

http://bibliotecafea.com/2013

/07/30/devolucao/  

Caixa de devolução de materiais bibliográficos 

http://bibliotecafea.com/2013/07/30/devolucao/
http://bibliotecafea.com/2013/07/30/devolucao/
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PRODUTOS E SERVIÇOS 
Guarda-volumes 

 O uso dos armários é restrito ao período de 

permanência do usuário na Biblioteca. 

 A não devolução da chave durante o período 

de funcionamento da Biblioteca, no dia em que 

foi retirada, resultará em suspensão do uso do 
guarda-volumes pelo dobro dos dias de atraso. 



PRODUTOS E SERVIÇOS 

 Treinamentos diversos 
sobre normas e fontes 
de informação. 

 

 Outros cursos de 
interesse da 
comunidade FEA 
serão divulgados por 
e-mail e pelos canais 
de comunicação 
disponíveis. 

 

Treinamentos 

*Pode haver alterações nas datas dos treinamentos. Acompanhe a agenda pelo e-mail USP. 



 


A Biblioteca possui pontos de acesso à Rede 

USPNet Sem Fio.  
 


Usuários com vínculo USP devem solicitar o login 

e a senha do serviço pelo link - 

http://www.semfio.usp.br 
 

› Problemas com relação a conexão da rede 

USPnet?  

› Procure ajuda com um profissional da área de 

informática. A FEA possui o STI (prédio FEA 5, 3º 

andar) e a USP possui o CeTI (Fone: 11 3091-6400). 

USPNET SEM FIO (Rede Wireless) 
Acesso gratuito à internet sem fio por meio de seus 

equipamentos pessoais 

http://www.semfio.usp.br/
http://www.semfio.usp.br/


 Tutoriais  

http://bibliotecafea.com/?s=%C3%ADndice+H   

 

 ISI Web of Knowledge 

 ScIELO 

 SCOPUS 

 Google Acadêmico 

 ResearcherID 

  
 

 

 

TUTORIAIS - ÍNDICE H E DE 

CITAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS 

http://bibliotecafea.com/?s=%C3%ADndice+H
http://bibliotecafea.com/2011/10/19/como-obter-o-indice-h-e-o-levantamento-de-citacoes-isi-web-of-knowledge/
http://bibliotecafea.com/2011/11/04/como-obter-o-indice-h-e-o-levantamento-de-citacoes-scielo/
http://bibliotecafea.com/2011/10/24/como-obter-o-indice-h-e-o-levantamento-de-citacoes-scopus/
http://bibliotecafea.com/2012/03/08/googleacademico/
http://bibliotecafea.com/2012/03/08/googleacademico/
http://bibliotecafea.com/2013/03/15/visibilidade-producao-academica-tutoriais/
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/


 
 

 

 

TUTORIAL MENDELEY 
http://bibliotecafea.com/2015/06/26/mendeley-tutorial-

atualizado/  
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Objetivos 
 

 oferecer informações sobre a Biblioteca; 

 divulgar  o acervo e as novas aquisições; 

 divulgar conteúdos, fontes de informação, base de 

dados e eventos relacionados às áreas de 
economia,  administração, contabilidade e atuária; 

 disponibilizar tutoriais. 

 

Twitter: http://twitter.com/bibliotecafea    

 

Blog: http://bibliotecafea.com   

 

Facebook: https://pt-br.facebook.com/bibliotecafeausp  

 

 

TWITTER, BLOG e FACEBOOK 

http://twitter.com/bibliotecafea
http://bibliotecafea.com/
https://pt-br.facebook.com/bibliotecafeausp
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Giseli Adornato de Aguiar 
Seção de Atendimento ao Usuário 

 

bibfea.atend@usp.br  

(11)3091-9876  

 

Obrigada! 
 

 

Dúvidas? 

mailto:bibfea.atend@usp.br
http://www.cladea.org/centros-de-informacion/

