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Horário de Funcionamento: 
 

Período letivo 
Segunda à sexta-feira: das 8h às 21h30min 
Sábado: das 9h às 12h 
 
Período de férias e recesso escolar 
Segunda à sexta-feira: das 8h às 18h 

 

ATENÇÃO 
 

Solicita-se que os empréstimos e renovações sejam realizados até  
15 minutos antes do fechamento da Biblioteca. 

 

 

Nossa Equipe 
 

Chefe Técnica de Serviço  Piso 3 
Gláucia Maria Saia Cristianini (glaucia@icmc.usp.br) 
(16) 3373-9624 

 
Seção de Atendimento ao Usuário 

Supervisão, Referência e Produção Científica Piso 1 
Regina Célia Vidal Medeiros (rcvm@icmc.usp.br) 
(16) 3373-8619 
 
Produção Científica  
Adriana Bueno Balsani (adribueno@icmc.usp.br) Piso 1 
(16) 3373-9634 
Irene Lucinda (irene@icmc.usp.br) Piso 2 
(16) 3373-9637 
 
Comutação Bibliográfica e Empréstimo entre Bibliotecas Piso 1 
Ana Quintina de Oliveira Fernandes (anaquin@icmc.usp.br) 
Maria Gonçalves Lima (maria@icmc.usp.br) 
Rosemeire  do Amaral Cesar (racz@icmc.usp.br) 
(16) 3373-9634 

 
Seção de Tratamento da Informação 

Supervisão e Aquisição  Piso 2 
Juliana de Souza Moraes (jumoraes@icmc.usp.br) 
(16) 3373-8116 
 
Livros e Teses Piso 1 
Beatriz Helena Ceneviva Deiroz (beatriz@icmc.usp.br) 
Giselda Isabel Martins Solfa (giselda@icmc.usp.br) 
Sandra Cavalcante de Albuquerque Soligon (soligon@icmc.usp.br) 
(16) 3373-9625  
 
Periódicos Piso 3 
Gislene Fracolla (gislene@icmc.usp.br) 
(16) 3373-8638 

 
Setor de Fotocópias Piso 2 

Inês Berenice Moraes Veronese (berenice@icmc.usp.br) 
Ivani Conceição Tagliadelo Bragatto (ivani@icmc.usp.br) 
(16) 3373-9637 

 
Balcão de Atendimento (Empréstimo/Devolução) Térreo 

(16) 3373-8617  



Nossa equipe
Chefe Técnica de Serviço     Piso 3   
Gláucia Maria Saia Cristianini   glaucia@icmc.usp.br (16) 3373-9624

Seção de Atendimento ao Usuário    Piso 1
Regina Célia Vidal Medeiros   rcvm@icmc.usp.br  (16) 3373-8619

Produção Científica      Piso 2
Adriana Bueno Balsani   adribueno@icmc.usp.br (16) 3373-9637
Irene Lucinda    irene@icmc.usp.br  (16) 3373-8897

Comutação Bibliográfica e Empréstimo entre Bibliotecas  Piso 1
Ana Quintina de Oliveira Fernandes  anaquin@icmc.usp.br (16) 3373-8895
Maria Gonçalves Lima   maria@icmc.usp.br  (16) 3373-8896
Rosemeire do Amaral Cesar   racz@icmc.usp.br  (16) 3373-9634

Seção de Tratamento da Informação
Supervisão e Aquisição    Piso 2
Juliana de Souza Moraes   jumoraes@icmc.usp.br (16) 3373-8116

Livros e Teses      Piso 1
Beatriz Helena Ceneviva Deiroz  beatriz@icmc.usp.br (16) 3373-9625
Giselda Isabel Martins Solfa   giselda@icmc.usp.br (16) 3373-8893
Sandra Cavalcante A. Soligon   soligon@icmc.usp.br (16) 3373-8894

Periódicos      Piso 3
Gislene Fracolla    gislene@icmc.usp.br (16) 3373-8638

Setor de Fotocópias      Piso 1
Inês Berenice Moraes Veronese  berenice@icmc.usp.br (16) 3373-8898
Ivani Conceição Tagliadelo Bragatto  ivani@icmc.usp.br  (16) 3373-8899

Balcão de Atendimento (Empréstimo/Devolução) Térreo (16) 3373-8617

 
Anotações 

 
 

 
Histórico 

 
A Biblioteca Prof. Achille Bassi foi criada em 29 de dezembro de 
1971 e oficialmente inaugurada em 12 de setembro de 1974. Seu 
nome homenageia seu idealizador, primeiro Professor Titular do 
Departamento de Matemática e primeiro Diretor do Instituto de 
Ciências Matemáticas e de Computação. 

 Desde agosto de 2007, a biblioteca ocupa um novo e amplo prédio, com venti-
lação e iluminação adequadas as atividades de leitura, estudo e pesquisa. Além do 
acervo impresso de livros e revistas científicas, são disponibilizados aos usuários 
computadores com acesso a bases de dados referenciais, publicações eletrônicas 
(periódicos e e-books) e aos catálogos da USP (DEDALUS e Portal de Busca Integrada) 
e de outras universidades. 

 Participa do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBi) e do Programa de 
Comutação Bibliográfica do IBICT (COMUT), mantendo intercâmbio com instituições 
congêneres nacionais e internacionais. 

 
Missão 

 Promover o acesso à informação técnica e científica, a fim de apoiar as ativida-
des de ensino, pesquisa, cultura e extensão, atendendo as necessidades dos usuários 
internos e externos à USP com a execução de serviços de forma eficiente e eficaz. 

 
Biblioteca em Números 

 
Espaço Físico:  3.009 m2 
 

Acervo: 
   Livros =  44.755 
   Teses =  3.303 
   Periódicos:  
         fascículos de periódicos =  96.838 
         títulos  correntes =                          537 
         total de títulos =  866 
         títulos eletrônicos =  22.888 
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Livros =     44.797
Teses =     3.406
Periódicos:
 em papel =   866
 disponíveis online =  22.888
 fascículos de periódicos =  97.615



 
 

Políticas de Empréstimo 
 
 

Inscrição 
 
 Podem cadastrar-se junto à Biblioteca para 
utilização de seus recursos e serviços: 
 

 Docentes e funcionários do ICMC; 
 Alunos de graduação, pós-graduação e outros membros da comunidade do 

ICMC; 
 Docentes de outras instituições de ensino superior. 

 
 As inscrições podem ser efetuadas no balcão de atendimento da biblioteca 
mediante a apresentação da carteirinha USP ou de um comprovante de matrícula 
(vínculo com a USP) . 
 
OBS: Docente de outra instituição de ensino superior deve apresentar um compro-
vante de vínculo com a instituição da qual faz parte. A inscrição será válida somente 
na biblioteca na qual o cadastro foi feito, ou seja, permitirá retirada apenas de mate-
riais pertencentes a esta biblioteca. 
 
 

Empréstimo 
 

 O empréstimo de material bibliográfico da USP é unificado, permitindo que o 
usuário retire materiais em todas as bibliotecas mediante a apresentação da cartei-
rinha USP. O limite de itens emprestados é global e aplicável a todas as bibliotecas, 
sendo que: 
 

 Docentes da USP: máximo de 20 livros, com prazo de 30 dias; 
 Alunos de graduação: máximo de 10 livros, com prazo de 10 dias; 
 Alunos de pós-graduação e pós-doutorado: máximo de 15 livros, com prazo de 

21 dias; 
 Funcionários da USP: máximo de 10 livros, com prazo de 10 dias; 
 Docentes de outras Instituições de Ensino Superior: máximo de 10 livros per-

tencentes à biblioteca na qual está matriculado, com prazo de 10 dias. 
 

 
Anotações 

 



 
Renovações e Reservas 

 
 As renovações e reservas podem ser efetuadas no balcão de atendimento ou 
on-line. Serão permitidas três renovações seguidas, desde que não haja reserva 
para o material. O usuário também poderá efetuar um total de três reservas simul-
taneamente para obras distintas. 
 
 

Devolução 
 
 O usuário deverá devolver o material na biblioteca de origem do empréstimo, 
podendo fazê-lo no balcão de atendimento ou através da Caixa 24 horas. 
 
 

Penalidade por Atraso 
 
 Vencido o prazo de empréstimo e não tendo sido o mesmo renovado ou a 
obra devolvida, o usuário terá um dia de suspensão de empréstimo, por item atra-
sado, para cada dia de atraso na devolução do material. 
 Para livros de consulta, a não devolução da obra no prazo determinado acar-
retará em suspensão de empréstimos domiciliares por três meses. 

 
OBS: A Biblioteca tem por direito solicitar a devolução (via e-mail, carta ou telefo-
nema) dos materiais emprestados a fim de resgatar seu patrimônio. O usuário será 
avisado previamente pela Biblioteca para que regularize sua situação. Após o perío-
do de suspensão, o usuário estará apto a utilizar os serviços novamente. Compro-
vada a impossibilidade do comparecimento do usuário à Biblioteca na data previs-
ta, a penalidade poderá ser revista pela direção. 
 
 

Penalidade por Danos a Materiais Bibliográficos 
 

 Caso ocorra perda ou danos em materiais entregues ao usuário para consulta ou 
empréstimo domiciliar, o usuário deverá ressarcir à Biblioteca mediante a reposição de 
obra idêntica, em bom estado de conservação. 

 
* Para maiores informações sobre a Política de Empréstimo de Materiais Bibliográficos da USP, 
acesse a Portaria GR-5.536, de 29/02/2012, disponível em: www.icmc.usp.br/biblio.  



 
Serviços Oferecidos 

 
 Além do empréstimo domiciliar de livros e teses 
pertencentes ao seu acervo, a Biblioteca oferece os se-
guintes serviços: 
 
 Empréstimo entre Bibliotecas (EEB): possibilita o em-

préstimo de livros pertencentes a bibliotecas de outros 
campi USP, assim como de outras instituições de ensino 
superior (por exemplo, UNICAMP e UNESP). As solicita-
ções de EEB são efetuadas através do programa SisWEEB disponível em: 
www.icmc.usp.br/biblio. 

 
 Solicitação de artigos: para a aquisição de cópias de artigos científicos. As solicita-

ções de artigos são efetuadas através de formulário específico disponível em: 
www.icmc.usp.br/Portal/Sistemas/Biblioteca/form_artigo.php. Os materiais per-
tencentes a instituições nacionais são obtidos através do Programa de Comutação 
Bibliográfica do IBICT (COMUT) e, para as internacionais, através da British Library. 
Este serviço é pago, exceto para solicitações de materiais pertencentes as bibliote-
cas da USP. Consulte os valores na Seção de Atendimento ao Usuário no piso 1. 

 
 Elaboração de fichas catalográficas para teses e dissertações. Disponível em:  

www.icmc.usp.br/Portal/Sistemas/Biblioteca/ficha.php. 
 
 Normalização técnica de publicações científicas. 
 
 Orientação para a obtenção de ISBN (Número Internacional Normalizado para Li-

vros) e ISSN (Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas).  
 
 Treinamentos para acesso a bases de dados e palestras/workshop sobre escrita 

científica. 
 
 Serviço de Fotocópias, localizado no Piso 2, com atendimento de segunda à sexta-

feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h30min. 
 
 Atendimento on-line: você pode tirar suas dúvidas sobre a biblioteca através do 

serviço de atendimento on-line (chat) disponível em:  www.icmc.usp.br/biblio. 
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira ,das 9:00 às 20:00h. 

Minha conta 

Permite visualizar os dados pessoais e utilizar os serviços on-line extras, tais como reno-
vação de empréstimo, reservas e cancelamento de pedidos de reserva. Adicionalmente, 
essa função permite definir preferências pessoais. 

Renovações 

Na guia “Empréstimos” selecione o material a ser renovado e clicar no botão 
“Renovar”. Serão permitidas três renovações seguidas, desde que não haja reserva. 

 

Reservas 

O usuário poderá efetuar um total de três reservas simultâneas para obras distintas. 
Para reservar o material, clicar no  menu “Solicitação” e escolher a biblioteca desejada. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Será exibida a mensagem de confirmação. 

 

 

Clicar no menu “Localização”, para verificar  as bibliotecas que possuem o material, a 

sua localização na estante e o seu status. 

 

 
Identificação, reservas e renovações 

 

Ative seu registro de usuário em uma biblioteca do SIBi/USP ou na biblioteca de sua 
unidade para realizar seu primeiro empréstimo mediante comprovação de vínculo (ex.: 
consulta ao Júpiter, Jânus etc.). Para localizar, reservar, renovar e acompanhar suas 
transações de empréstimo utilize o Portal da Busca Integrada.  

 

Identificação no sistema 

Preencher os campos digitando seu número USP e sua senha. 

 

 
Classificação dos Livros 

 
 Nesta biblioteca os livros e teses estão dispostos nas estantes seguindo a ordem 
de classificação da American Mathematical Society (AMS), com uma adaptação para a 
área de computação 
 Número de classificação ou número de chamada são caracteres indicando o 
assunto, autor, edição, volume, etc. da publicação. Para facilitar a guarda e localização 
de livros e teses, a classificação consta em uma etiqueta colocada na parte inferior da 
lombada das publicações. É o “endereço” ou “localização” do material no acervo.  
 A classificação é alfanumérica e disposta em ordem crescente, estando os livros 
agrupados por assunto, por exemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 O início de cada classificação está sinalizado por um módulo verde, em formato 
de “L”, no qual consta uma tarja branca com o número de classificação e o assunto 
correspondente. 
 

 

26A06        assunto 
G948ca.4 
                     edição 
Autor   Título     
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26A06        assunto 
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Conduta na Biblioteca 
 
 A Biblioteca é um espaço de uso coletivo e para ser um ambiente agradável e 
adequado ao estudo é necessário que cada usuário faça a sua parte. Abaixo estão 
listadas algumas normas e condutas a serem seguidas. 

 
 

 Fale baixo, por favor. A Biblioteca é um ambiente de leitura e estu-
do e, para o bom desenvolvimento destas atividades, é necessário 
o menor nível possível de ruído. 

 
 
 
 Mantenha seu celular desligado ou no modo silencioso. Evite aten-

der ligações dentro da Biblioteca. 
 
 
 
 

 Não é permitido o consumo de qualquer tipo de alimento 
(bolachas, salgados, doces, etc.) e bebidas (café, refrigerante, su-
cos, etc.). 

 
 
 
 
 

 Não é permitido fumar. 
 
 
 
 
 
 
 

 Não rabisque as mesas e não faça anotações nos livros. Solicite fo-
lhas de rascunho no balcão de atendimento, se for necessário.  

 
 

 
 Não coloque os pés nas cadeiras e não as use como cadeira de ba-

lanço. Também não é permitido deitar nos sofás. 
 
 

Buscas 

Digitar o termo desejado no campo “Busca Geral” 

Para refinar a busca, clicar nos menus da barra à esquerda, p. ex. Livros. 

 

Clicar no item desejado para consultar a localização. 
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lhas de rascunho no balcão de atendimento, se for necessário.  

 
 

 
 Não coloque os pés nas cadeiras e não as use como cadeira de ba-

lanço. Também não é permitido deitar nos sofás. 
 
 

Buscas 

Digitar o termo desejado no campo “Busca Geral” 

Para refinar a busca, clicar nos menus da barra à esquerda, p. ex. Livros. 

 

Clicar no item desejado para consultar a localização. 

Busca simples 
 

Para efetuar pesquisas com expressões exatas deve-se usar aspas duplas ( “ ) sem es-
paço antes e depois da expressão. Os operadores booleanos (AND, OR e NOT), devem 
estar em caixa alta para que o sistema os diferencie das palavras no idioma inglês . 

 

Busca Geral  

Realiza buscas simultâneas em todo acervo disponibilizado pelo SIBi/USP, como livros, 
periódicos, produção científica, teses e dissertações, materiais impressos, digitais e 
audiovisuais, entre outros.  

 

 

 

 

Busca Revistas Eletrônicas  

Efetua buscas nas plataformas de revistas eletrônicas assinadas ou registradas pela 
USP, inclusive as de livre acesso. Nesta busca é possível selecionar: todas as revistas, o 
Portal de Revistas da USP e revistas assinadas pela CAPES e USP.  

 

 

 

 

 

Busca Produção Científica  

Efetua buscas em toda produção técnico-científica da USP, incluindo o acervo disponí-
vel na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações.  

 

 

 
 As salas de estudos em grupo devem ser utilizadas apenas para 

grupos de alunos. Para estudo individual existem espaços específi-
cos. Não é permitido ausentar-se do local de estudo por mais de 10 
minutos deixando seus pertences sobre a mesa. 

 
 
 

 Os materiais consultados deverão ser deixados no carrinho ou so-
bre as mesas de estudo para que não sejam colocados nas estantes 
fora da ordem. 

 
 
 

 Use os banheiros de maneira civilizada, lembrando que a Biblioteca 
também é uma extensão de sua casa. 

 
 
 

 A prioridade de uso dos computadores é para o acesso aos bancos 
de dados, catálogos, periódicos on-line e e-books. Não é permitido 
o uso para mensagens instantâneas e sites de relacionamentos. 
Seja breve para uso de e-mails e redes sociais.  

 
 
 

 O usuário deve observar e atender aos horários determinados pela 
Biblioteca, bem como acatar avisos e normas divulgados e transmi-
tidos pelos funcionários. 

 
 

 
 
 

ATENÇÃO 
 
 
 
 Em caso de faltas graves, tais como perturbações no ambiente de estudo, danos 

ao patrimônio e outras a juízo da direção, será aplicada penalidade, podendo o usuá-
rio ser suspenso do uso dos serviços e das dependências da Biblioteca. 
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Busca Revistas Eletrônicas  
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 Em caso de faltas graves, tais como perturbações no ambiente de estudo, danos 

ao patrimônio e outras a juízo da direção, será aplicada penalidade, podendo o usuá-
rio ser suspenso do uso dos serviços e das dependências da Biblioteca. 

 



Conhecendo a Biblioteca  

Tutorial para Acesso ao  
Portal de Busca Integrada 

 
 O Portal de Busca Integrada do SIBi/USP é a mais nova ferramenta disponível na 

Universidade para busca e acesso aos recursos informacionais. A interface do portal  é 

uma solução one-stop que apresenta uma única caixa de busca para realizar buscas 

integradas em todo acervo disponível no Sistema Integrado de Bibliotecas, em diversas 

plataformas e suportes de informação.  
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Conduta na Biblioteca 
 
 A Biblioteca é um espaço de uso coletivo e para ser um ambiente agradável e 
adequado ao estudo é necessário que cada usuário faça a sua parte. Abaixo estão 
listadas algumas normas e condutas a serem seguidas. 

 
 

 Fale baixo, por favor. A Biblioteca é um ambiente de leitura e estu-
do e, para o bom desenvolvimento destas atividades, é necessário 
o menor nível possível de ruído. 
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 Não é permitido o consumo de qualquer tipo de alimento 
(bolachas, salgados, doces, etc.) e bebidas (café, refrigerante, su-
cos, etc.). 

 
 
 
 
 

 Não é permitido fumar. 
 
 
 
 
 
 
 

 Não rabisque as mesas e não faça anotações nos livros. Solicite fo-
lhas de rascunho no balcão de atendimento, se for necessário.  

 
 

 
 Não coloque os pés nas cadeiras e não as use como cadeira de ba-

lanço. Também não é permitido deitar nos sofás. 
 
 

Buscas 

Digitar o termo desejado no campo “Busca Geral” 

Para refinar a busca, clicar nos menus da barra à esquerda, p. ex. Livros. 

 

Clicar no item desejado para consultar a localização. 

Busca simples 
 

Para efetuar pesquisas com expressões exatas deve-se usar aspas duplas ( “ ) sem es-
paço antes e depois da expressão. Os operadores booleanos (AND, OR e NOT), devem 
estar em caixa alta para que o sistema os diferencie das palavras no idioma inglês . 

 

Busca Geral  

Realiza buscas simultâneas em todo acervo disponibilizado pelo SIBi/USP, como livros, 
periódicos, produção científica, teses e dissertações, materiais impressos, digitais e 
audiovisuais, entre outros.  

 

 

 

 

Busca Revistas Eletrônicas  

Efetua buscas nas plataformas de revistas eletrônicas assinadas ou registradas pela 
USP, inclusive as de livre acesso. Nesta busca é possível selecionar: todas as revistas, o 
Portal de Revistas da USP e revistas assinadas pela CAPES e USP.  

 

 

 

 

 

Busca Produção Científica  

Efetua buscas em toda produção técnico-científica da USP, incluindo o acervo disponí-
vel na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações.  

 

 

 
 As salas de estudos em grupo devem ser utilizadas apenas para 

grupos de alunos. Para estudo individual existem espaços específi-
cos. Não é permitido ausentar-se do local de estudo por mais de 10 
minutos deixando seus pertences sobre a mesa. 

 
 
 

 Os materiais consultados deverão ser deixados no carrinho ou so-
bre as mesas de estudo para que não sejam colocados nas estantes 
fora da ordem. 

 
 
 

 Use os banheiros de maneira civilizada, lembrando que a Biblioteca 
também é uma extensão de sua casa. 

 
 
 

 A prioridade de uso dos computadores é para o acesso aos bancos 
de dados, catálogos, periódicos on-line e e-books. Não é permitido 
o uso para mensagens instantâneas e sites de relacionamentos. 
Seja breve para uso de e-mails e redes sociais.  

 
 
 

 O usuário deve observar e atender aos horários determinados pela 
Biblioteca, bem como acatar avisos e normas divulgados e transmi-
tidos pelos funcionários. 

 
 

 
 
 

ATENÇÃO 
 
 
 
 Em caso de faltas graves, tais como perturbações no ambiente de estudo, danos 

ao patrimônio e outras a juízo da direção, será aplicada penalidade, podendo o usuá-
rio ser suspenso do uso dos serviços e das dependências da Biblioteca. 
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Serviços Oferecidos 

 
 Além do empréstimo domiciliar de livros e teses 
pertencentes ao seu acervo, a Biblioteca oferece os se-
guintes serviços: 
 
 Empréstimo entre Bibliotecas (EEB): possibilita o em-

préstimo de livros pertencentes a bibliotecas de outros 
campi USP, assim como de outras instituições de ensino 
superior (por exemplo, UNICAMP e UNESP). As solicita-
ções de EEB são efetuadas através do programa SisWEEB disponível em: 
www.icmc.usp.br/biblio. 

 
 Solicitação de artigos: para a aquisição de cópias de artigos científicos. As solicita-

ções de artigos são efetuadas através de formulário específico disponível em: 
www.icmc.usp.br/Portal/Sistemas/Biblioteca/form_artigo.php. Os materiais per-
tencentes a instituições nacionais são obtidos através do Programa de Comutação 
Bibliográfica do IBICT (COMUT) e, para as internacionais, através da British Library. 
Este serviço é pago, exceto para solicitações de materiais pertencentes as bibliote-
cas da USP. Consulte os valores na Seção de Atendimento ao Usuário no piso 1. 

 
 Elaboração de fichas catalográficas para teses e dissertações. Disponível em:  

www.icmc.usp.br/Portal/Sistemas/Biblioteca/ficha.php. 
 
 Normalização técnica de publicações científicas. 
 
 Orientação para a obtenção de ISBN (Número Internacional Normalizado para Li-

vros) e ISSN (Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas).  
 
 Treinamentos para acesso a bases de dados e palestras/workshop sobre escrita 

científica. 
 
 Serviço de Fotocópias, localizado no Piso 2, com atendimento de segunda à sexta-

feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h30min. 
 
 Atendimento on-line: você pode tirar suas dúvidas sobre a biblioteca através do 

serviço de atendimento on-line (chat) disponível em:  www.icmc.usp.br/biblio. 
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira ,das 9:00 às 20:00h. 

Minha conta 

Permite visualizar os dados pessoais e utilizar os serviços on-line extras, tais como reno-
vação de empréstimo, reservas e cancelamento de pedidos de reserva. Adicionalmente, 
essa função permite definir preferências pessoais. 

Renovações 

Na guia “Empréstimos” selecione o material a ser renovado e clicar no botão 
“Renovar”. Serão permitidas três renovações seguidas, desde que não haja reserva. 

 

Reservas 

O usuário poderá efetuar um total de três reservas simultâneas para obras distintas. 
Para reservar o material, clicar no  menu “Solicitação” e escolher a biblioteca desejada. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Será exibida a mensagem de confirmação. 

 

 

Clicar no menu “Localização”, para verificar  as bibliotecas que possuem o material, a 

sua localização na estante e o seu status. 

 

 
Identificação, reservas e renovações 

 

Ative seu registro de usuário em uma biblioteca do SIBi/USP ou na biblioteca de sua 
unidade para realizar seu primeiro empréstimo mediante comprovação de vínculo (ex.: 
consulta ao Júpiter, Jânus etc.). Para localizar, reservar, renovar e acompanhar suas 
transações de empréstimo utilize o Portal da Busca Integrada.  

 

Identificação no sistema 

Preencher os campos digitando seu número USP e sua senha. 

 

 
Classificação dos Livros 

 
 Nesta biblioteca os livros e teses estão dispostos nas estantes seguindo a ordem 
de classificação da American Mathematical Society (AMS), com uma adaptação para a 
área de computação 
 Número de classificação ou número de chamada são caracteres indicando o 
assunto, autor, edição, volume, etc. da publicação. Para facilitar a guarda e localização 
de livros e teses, a classificação consta em uma etiqueta colocada na parte inferior da 
lombada das publicações. É o “endereço” ou “localização” do material no acervo.  
 A classificação é alfanumérica e disposta em ordem crescente, estando os livros 
agrupados por assunto, por exemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 O início de cada classificação está sinalizado por um módulo verde, em formato 
de “L”, no qual consta uma tarja branca com o número de classificação e o assunto 
correspondente. 
 

 

26A06        assunto 
G948ca.4 
                     edição 
Autor   Título     



 
Serviços Oferecidos 

 
 Além do empréstimo domiciliar de livros e teses 
pertencentes ao seu acervo, a Biblioteca oferece os se-
guintes serviços: 
 
 Empréstimo entre Bibliotecas (EEB): possibilita o em-

préstimo de livros pertencentes a bibliotecas de outros 
campi USP, assim como de outras instituições de ensino 
superior (por exemplo, UNICAMP e UNESP). As solicita-
ções de EEB são efetuadas através do programa SisWEEB disponível em: 
www.icmc.usp.br/biblio. 

 
 Solicitação de artigos: para a aquisição de cópias de artigos científicos. As solicita-

ções de artigos são efetuadas através de formulário específico disponível em: 
www.icmc.usp.br/Portal/Sistemas/Biblioteca/form_artigo.php. Os materiais per-
tencentes a instituições nacionais são obtidos através do Programa de Comutação 
Bibliográfica do IBICT (COMUT) e, para as internacionais, através da British Library. 
Este serviço é pago, exceto para solicitações de materiais pertencentes as bibliote-
cas da USP. Consulte os valores na Seção de Atendimento ao Usuário no piso 1. 

 
 Elaboração de fichas catalográficas para teses e dissertações. Disponível em:  

www.icmc.usp.br/Portal/Sistemas/Biblioteca/ficha.php. 
 
 Normalização técnica de publicações científicas. 
 
 Orientação para a obtenção de ISBN (Número Internacional Normalizado para Li-

vros) e ISSN (Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas).  
 
 Treinamentos para acesso a bases de dados e palestras/workshop sobre escrita 

científica. 
 
 Serviço de Fotocópias, localizado no Piso 2, com atendimento de segunda à sexta-

feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h30min. 
 
 Atendimento on-line: você pode tirar suas dúvidas sobre a biblioteca através do 

serviço de atendimento on-line (chat) disponível em:  www.icmc.usp.br/biblio. 
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira ,das 9:00 às 20:00h. 

Minha conta 

Permite visualizar os dados pessoais e utilizar os serviços on-line extras, tais como reno-
vação de empréstimo, reservas e cancelamento de pedidos de reserva. Adicionalmente, 
essa função permite definir preferências pessoais. 

Renovações 

Na guia “Empréstimos” selecione o material a ser renovado e clicar no botão 
“Renovar”. Serão permitidas três renovações seguidas, desde que não haja reserva. 

 

Reservas 

O usuário poderá efetuar um total de três reservas simultâneas para obras distintas. 
Para reservar o material, clicar no  menu “Solicitação” e escolher a biblioteca desejada. 

 

 
 
 

 
 
 
 
Será exibida a mensagem de confirmação. 

 

 

Clicar no menu “Localização”, para verificar  as bibliotecas que possuem o material, a 

sua localização na estante e o seu status. 

 

 
Identificação, reservas e renovações 

 

Ative seu registro de usuário em uma biblioteca do SIBi/USP ou na biblioteca de sua 
unidade para realizar seu primeiro empréstimo mediante comprovação de vínculo (ex.: 
consulta ao Júpiter, Jânus etc.). Para localizar, reservar, renovar e acompanhar suas 
transações de empréstimo utilize o Portal da Busca Integrada.  

 

Identificação no sistema 

Preencher os campos digitando seu número USP e sua senha. 

 

 
Classificação dos Livros 

 
 Nesta biblioteca os livros e teses estão dispostos nas estantes seguindo a ordem 
de classificação da American Mathematical Society (AMS), com uma adaptação para a 
área de computação 
 Número de classificação ou número de chamada são caracteres indicando o 
assunto, autor, edição, volume, etc. da publicação. Para facilitar a guarda e localização 
de livros e teses, a classificação consta em uma etiqueta colocada na parte inferior da 
lombada das publicações. É o “endereço” ou “localização” do material no acervo.  
 A classificação é alfanumérica e disposta em ordem crescente, estando os livros 
agrupados por assunto, por exemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 O início de cada classificação está sinalizado por um módulo verde, em formato 
de “L”, no qual consta uma tarja branca com o número de classificação e o assunto 
correspondente. 
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Tutorial para Acesso ao DEDALUS 
 

 Através do banco bibliográfico da USP - DEDALUS você poderá fazer pesquisa de 
materiais, renovações e reservas on-line!  
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Renovações e Reservas 

 
 As renovações e reservas podem ser efetuadas no balcão de atendimento ou 
on-line. Serão permitidas três renovações seguidas, desde que não haja reserva 
para o material. O usuário também poderá efetuar um total de três reservas simul-
taneamente para obras distintas. 
 
 

Devolução 
 
 O usuário deverá devolver o material na biblioteca de origem do empréstimo, 
podendo fazê-lo no balcão de atendimento ou através da Caixa 24 horas. 
 
 

Penalidade por Atraso 
 
 Vencido o prazo de empréstimo e não tendo sido o mesmo renovado ou a 
obra devolvida, o usuário terá um dia de suspensão de empréstimo, por item atra-
sado, para cada dia de atraso na devolução do material. 
 Para livros de consulta, a não devolução da obra no prazo determinado acar-
retará em suspensão de empréstimos domiciliares por três meses. 

 
OBS: A Biblioteca tem por direito solicitar a devolução (via e-mail, carta ou telefo-
nema) dos materiais emprestados a fim de resgatar seu patrimônio. O usuário será 
avisado previamente pela Biblioteca para que regularize sua situação. Após o perío-
do de suspensão, o usuário estará apto a utilizar os serviços novamente. Compro-
vada a impossibilidade do comparecimento do usuário à Biblioteca na data previs-
ta, a penalidade poderá ser revista pela direção. 
 
 

Penalidade por Danos a Materiais Bibliográficos 
 

 Caso ocorra perda ou danos em materiais entregues ao usuário para consulta ou 
empréstimo domiciliar, o usuário deverá ressarcir à Biblioteca mediante a reposição de 
obra idêntica, em bom estado de conservação. 

 
* Para maiores informações sobre a Política de Empréstimo de Materiais Bibliográficos da USP, 
acesse a Portaria GR-5.536, de 29/02/2012, disponível em: www.icmc.usp.br/biblio.  
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