ACERVO FEA
Acervo composto por mais de 300 mil livros, DVDs,
CDs, teses, dissertações, folhetos e revistas
acadêmicas.

Inscrição na Biblioteca
As inscrições dos usuários portadores de número USP
serão efetuadas, automaticamente, no momento do
ingresso na Universidade e serão vigentes
enquanto perdurar o vínculo institucional. É necessária a apresentação do cartão USP para efetuar o
empréstimo e para ativar o cadastro e complementar
os dados no sistema da Biblioteca.
Informações sobre o empréstimo das obras
Usuário
Aluno de graduação
Aluno de pós-graduação
Docente
Usuário local (ex-aluno)
Funcionário

Quantidade
10 itens
15 itens
20 itens
3 itens
10 itens

Prazo
10 dias
20 dias
30 dias
10 dias
10 dias

ACERVO PROF. DELFIM NETTO
Espaço reservado no Acervo FEA à coleção doada
pelo Prof. Antonio Delfim Netto.
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
online, disponível no link QR-Code:
Horário de funcionamento:
8h às 12h
13h30min às 16h
Informações:
bibfea.adn@usp.br
(11) 2648-6015

Av. Prof. Luciano Gualberto, 908, Prédio 4
CEP: 05508-010 - São Paulo, SP

Guia da

Biblioteca

www.feausp/biblioteca
bibfea.atend@usp.br
+55(11)3091-5998

http://bibliotecafea.com
www.facebook.com/bibliotecafeausp
http://twitter.com/BibliotecaFEA
http://pt.slideshare.net/BibliotecaFEA
Horário de funcionamento
Período letivo: 7h30 às 21h45
Recesso escolar: 8h às 19h30
Casos excepcionais: 8h às 18h

https://goo.gl/ILhgp7
Pool das Gráficas

USPnet SEM FIO (REDE WIRELESS)
Acesso gratuito à internet sem fio por meio
de seus equipamentos pessoais
Usuários com vínculo USP
devem solicitar o login e a
senha do serviço pelo link http://www.semfio.usp.br
VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)
Acesse o conteúdo das bases de dados e
revistas eletrônicas assinadas pela USP por
meio de seus equipamentos pessoais
Serviço oferecido somente para usuários com
nº USP ativo. Utilize como login seu nª USP
e, em password, a senha única de acesso aos
sistemas (JúpiterWeb, Janus etc.) do site:
https://uspdigital.usp.br/wsusuario/
É necessário instalar o configurador do VPN
USPNet em seu(s) equipamento(s) – computador, tablet etc. 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, etc.).
Mais informações sobre o VPN
https://bibliotecafea.com/2011/03/25/vpn/

Faça o download do aplicativo
(APP) Bibliotecas USP

DEDALUS

INFRAESTRUTURA FÍSICA

Catálogo online que
abrange, principalmente,
os acervos físicos (livros,
teses etc.) das bibliotecas
da USP.
Utilizado para
pesquisa no acervo
FEA e USP.

SALAS DE ESTUDO INDIVIDUAL
A Biblioteca possui duas salas, no piso
superior, com mais de 200 lugares. Nesses
ambientes é essencial manter o silêncio.
www.dedalus.usp.br

DEDALUS
Renovação online

Tutorial para renovação
online de empréstimos
http://goo.gl/tfHy0c

É possível fazer a renovação online das obras
emprestadas.
Saiba mais acessando o
tutorial pelo QR-Code.

CAIXA DE DEVOLUÇÃO DE
MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

DEDALUS
Reserva online
Você precisa de um
livro e ele está emprestado? Faça a reserva
online.
Saiba mais acessando o
tutorial pelo QR-Code.

SALAS DE ESTUDO EM GRUPO
Além da sala de nº 12 que é aberta para o
público, a Biblioteca possui 4 BibLabs, 1
DesignLab e 1 Centro Interativo de Ensino e
Pesquisa (CIEP) que precisam ser reservadas
para estudo em grupo. A reserva somente
pode ser feita pelos usuários da FEA, mediante a apresentação do cartão USP,
pessoalmente no balcão de
atendimento (piso superior),
por telefone ou e-mail
informando o nº USP para
conferência.
https://goo.gl/VRAbPF

Tutorial para reserva
online no Dedalus
http://goo.gl/p1jqMq

Disponível ao lado da entrada principal da
Biblioteca para devolução de livros, CDs,
dissertações e teses emprestadas do acervo
da FEA, mesmo quando a Biblioteca está
fechada.
Mais informações:
http://goo.gl/He9gnW

