Biblioteca
Prof.

Achille Bassi

Manual do Usuário

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.

SIGA A BIBLIOTECA DO ICMC NAS MÍDIAS SOCIAIS!

BibliotecaICMC
BibliotecaICMC

Nossa Equipe

Chefe Técnica de Serviço
Juliana de Souza Moraes

Piso 3
jumoraes@icmc.usp.br

Seção de Atendimento ao Usuário

(16) 3373-8116

(16) 3373-9634

Supervisão e Referência
Térreo
Comutação Bibliográfica e Empréstimo entre Bibliotecas
Regina Célia Vidal Medeiros
rcvm@icmc.usp.br

(16) 3373-8619

Balcão de Atendimento (Empréstimo/Devolução)
Ivani Conceição Tagliadelo Bragatto
Júlio Cesar Jovelina

Térreo
ivani@icmc.usp.br
juliocesar@icmc.usp.br

(16) 3373-8899
(16) 3373-8617

Produção Científica
Ana Quintina de Oliveira Fernandes
Irene Lucinda

Piso 1
anaquin@icmc.usp.br
irene@icmc.usp.br

(16) 3373-8895
(16) 3373-8897

Apoio
Inês Berenice Moraes Veronese
Maria Gonçalves Lima

Piso 1
berenice@icmc.usp.br
maria@icmc.usp.br

(16) 3373-8896
(16) 3373-8896

Supervisão e Aquisição
Gláucia Maria Saia Cristianini

Piso 2
glaucia@icmc.usp.br

(16) 3373-9624

Livros e Teses
Beatriz Helena Ceneviva Deiroz
Sandra C. de Albuquerque Soligon

Piso 1
beatriz@icmc.usp.br
soligon@icmc.usp.br

(16) 3373-9625
(16) 3373-8894

Periódicos
Gislene Fracolla

Piso 3
gislene@icmc.usp.br

(16) 3373-8638

Seção de Tratamento da Informação

A Biblioteca do ICMC

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 ventilação e
iluminação adequadas às 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.
Integra a Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica (AGUIA) e participa 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 atividades 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:
Acervo:
Livros =
Teses =
Periódicos:
Títulos de periódicos:
Em papel =
On-line =
Fascículos de periódicos =
* Dados referentes ao ano de 2020

3.035 m2

46.278
3.004

866
132.000
98.693

Política 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.

Os alunos são automaticamente inscritos nas Bibliotecas da USP no ato da matrícula. Eles são
identificados pelo cartão USP, que deve ser utilizado para empréstimos, reservas, renovações e
demais serviços das bibliotecas.
Os servidores docentes e técnico-administrativos são automaticamente inscritos no ato da
admissão.
Para docentes de outras instituições de ensino superior é necessário apresentar um
comprovante 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 materiais 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 do cartão 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 pertencentes à
biblioteca na qual está matriculado, com prazo de 10 dias.

Renovações e Reservas
As renovações e reservas podem ser efetuadas no Balcão de Atendimento ou on-line. São
permitidas três renovações seguidas, desde que não haja reserva para o material. O usuário
também poderá efetuar um total de três reservas simultaneamente para obras distintas.

Política de Empréstimo

Devolução
A devolução do material emprestado pode ser feita diretamente no Balcão de Empréstimo
ou através da caixa de devolução 24h, disponível na entrada da Biblioteca.

Penalidade por Atraso
Aplica-se um dia de suspensão ao serviço de empréstimo domiciliar para cada dia de atraso
na devolução do material, por item atrasado. A pena de suspensão impede o usuário de realizar
novo empréstimo de material bibliográfico nas Bibliotecas da USP.
Livros de consulta devolvidos após o prazo determinado acarretam suspensão de
empréstimos domiciliares por três meses.
A Biblioteca tem por direito solicitar ao usuário a devolução (via e-mail, carta ou
telefonema) dos materiais emprestados a fim de resgatar seu patrimônio. Após a regularização da
situação e passado o período de suspensão, o usuário está apto a utilizar os serviços novamente.
Comprovada a impossibilidade do comparecimento do usuário à Biblioteca na data prevista, a
penalidade poderá ser revista pela chefia técnica.

Penalidade por Danos a Materiais Bibliográficos
Ao usuário que danificar ou extraviar material bibliográfico, mesmo apresentando Boletim de
Ocorrência, é obrigatório o ressarcimento 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, consulte a Portaria GR-6.915, de 28/06/2017.

Serviços Oferecidos

Além do empréstimo domiciliar de livros, teses e dissertações pertencentes ao seu acervo, a
Biblioteca oferece os seguintes serviços:


Empréstimo entre Bibliotecas (EEB): possibilita o empréstimo de livros pertencentes a
bibliotecas de outros campi USP, assim como de outras instituições de ensino superior (por
exemplo, UNICAMP e UNESP). As solicitações de EEB são efetuadas através do programa
SisWEEB disponível em: http://www.iqsc.usp.br/eeb/index.php.



Solicitação de artigos: permite a obtenção de cópias, em diferentes suportes, de
documentos localizados em outras instituições nacionais ou internacionais. Os materiais
pertencentes a instituições nacionais são obtidos através do Programa de Comutação
Bibliográfica do IBICT (COMUT). Para as instituições internacionais, efetua-se busca
monitorada no exterior. Para as solicitações de artigos utilize o formulário específico
disponível em: http://www.icmc.usp.br/institucional/estrutura-administrativa/biblioteca/
servicos. Este serviço é pago, exceto para solicitações de materiais pertencentes às
bibliotecas da USP. Consulte os valores na Seção de Atendimento ao Usuário no térreo.



Elaboração de fichas catalográficas para teses e dissertações. Disponível em: http://
www.icmc.usp.br/institucional/estrutura-administrativa/biblioteca/servicos/ficha.



Normalização técnica de publicações científicas.



Orientação para a obtenção de ISBN (Número Internacional Normalizado para Livros) e
ISSN (Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas).



Treinamentos para acesso a bases de dados, palestras/workshops sobre escrita científica e
orientação para a criação/manutenção de identificadores de autor (ORCID, ResearcherID,
entre outros).



Atendimento on-line: você pode tirar suas dúvidas sobre a biblioteca através do serviço de
atendimento on-line (chat) disponível em: http://biblioteca.icmc.usp.br/livechat/. Horário
de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 20:00h.

Classificação dos Livros

Nesta biblioteca os livros estão dispostos nas estantes seguindo a ordem de classificação da
American Mathematical Society (AMS), com uma adaptação para a área de Computação, Estatística
e Probabilidade.
O número de classificação ou número de chamada são caracteres indicando o assunto, autor,
edição, volume, etc. da publicação. Para facilitar a guarda e localização desses itens, 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:

26A06
G948ca.4

assunto
Edição

Autor Título

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.

Dicas de Uso da 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.
Níveis de ruído
Observe o nível de ruído permitido no espaço de estudo que você
escolheu. O piso 2 é um espaço de pouco ruído, na maior parte do
tempo de silêncio, uma vez que o objetivo é ser o espaço de
estudo individual e leitura na Biblioteca. Se você deseja o silêncio,
procure esse piso para as suas atividades. Já o piso 1 e o piso 3
são espaços de ruído moderado, destinados ao estudo em grupo.

Espaços de estudo
As salas de estudos em grupo são de uso prioritário para grupos
de alunos. Para estudo individual existem espaços específicos.
Permanecendo o material na sala sem o responsável, por mais
de 10 minutos, esses pertences são recolhidos e guardados na
sala da administração, para a ocupação da sala por outro grupo.

Limpeza e conservação
Colabore com a limpeza da biblioteca e conservação dos livros:
não rabisque as mesas e faça anotações em seu caderno. As
anotações importantes para você podem não ser importantes
para outro usuário. Solicite folhas de rascunho nos setores da
Biblioteca, se for necessário.

Livros consultados
Os materiais consultados podem ser deixados no carrinho
ou sobre as mesas de estudo para que sejam guardados
corretamente nas estantes e também para serem
contabilizados nas estatísticas de usos da Biblioteca.

Conhecendo a Biblioteca

Térreo


Seção de Atendimento ao Usuário: supervisão e
referência; cadastro de usuários; empréstimo,
devolução e renovações; EEB e COMUT.



Terminal de consulta.



Caixa de Devolução 24 horas.



Vitrine para exposições.

Piso 1
Nível de ruído: MODERADO


Estudo em grupo.



Terminais de consulta.



Acervo de livros, coleções monográficas, livros de consulta
e de referência (por exemplo, dicionários).



Seção de Atendimento ao Usuário: produção científica.



Seção de Tratamento da Informação: livros, teses e
dissertações.

Conhecendo a Biblioteca

Piso 2
Nível de ruído: MÍNIMO


Estudo individual.



Sala de leitura



Estudo em grupo.



Terminais de consulta.



Acervo de livros de literatura



Seção de Tratamento
supervisão e aquisição.

Piso 3
Nível de ruído: MODERADO


Estudo em grupo.



Terminais de consulta.



Acervo de periódicos,
publicações do ICMC.



Sala de treinamento e de videoconferência.



Seção de Tratamento da Informação: periódicos.



Chefia técnica da Biblioteca.

teses,

dissertações

e

da

Informação:

App Bibliotecas USP

Você pode pesquisar nas Bibliotecas da USP diretamente
do seu celular e tablete!

Busque os materiais que precisa em todos os acervos da USP e verifique sua
disponibilidade.

Acesse sua conta utilizando a senha única da USP.

Veja seu histórico de empréstimos.

Reserve obras que estejam emprestadas.

Renove as obras que estejam emprestadas com você.

Localize as bibliotecas da USP no mapa e verifique os horários de funcionamento,
telefones e e-mail.

Disponível para IOS e Android. Baixe o aplicativo:

Para maiores informações sobre como usar o aplicativo acesse:
Tutorial para a versão IOS
Tutorial para a versão Android

BookCrossing

A Biblioteca Prof. Achille Bassi participa do BookCrossing Brasil!
O BookCrossing é a prática de deixar um livro num local público, para ser encontrado e lido
por outro leitor, que por sua vez deverá fazer o mesmo. O objetivo do Bookcrossing é “transformar
o mundo inteiro numa biblioteca”. Trata-se de uma forma de tornar o acesso à cultura e
especificamente à leitura verdadeiramente universal.
É muito fácil participar!

Passo 1: Leia
Registre seu livro gratuitamente no BookCrossing.com e obtenha um BCID*.
Através desse BCID é possível seguir seu livro onde quer que vá. Não
esqueça anotar o BCID no livro!

Passo 2: Liberte
Você pode libertar um livro de diversas maneiras: passe o livro para seus
amigos ou deixe-o em um dos pontos oficiais de BookCrossing.

Passo 3: Siga
Quando outro leitor encontra o seu livro, ele pode introduzir o BCID no
BookCrossing.com e informar que o livro foi capturado. Dessa forma, você
pode ver em que lugar do mundo seu livro anda e quem o lê!

Para maiores informações, acesse: www.bookcrossing.com

* Não é obrigatório fazer o registro no site do BookCrossing.
Se preferir, você pode simplesmente “libertar” seus livros .

Tutoriais

Aprenda a fazer pesquisas, reservas
e renovações on-line no Portal de
Busca Integrada e no Dedalus.

Tutorial para Acesso ao
Portal de Busca Integrada
O Portal de Busca Integrada é uma ferramenta disponível para busca e acesso a 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 nas Bibliotecas da USP, em diversas
plataformas e suportes de informação.

PARA ACESSAR O SISTEMA DE
BUSCA INTEGRADA E EFETUAR
CONSULTAS, BUSCAS DE MATERIAIS, RESERVAS E RENOVAÇÕES
<CLICAR> AQUI

Tutorial para Acesso ao
Portal de Busca Integrada
Busca simples
Para efetuar pesquisas com expressões exatas é preciso usar aspas duplas ( “ ) sem espaço 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
Efetua buscas em todas as coleções, incluindo materiais disponíveis nos acervos físicos, itens digitais
disponibilizados pela USP, Portal de Periódicos da Capes ou de acesso aberto.

Busca Acervo Físico
Efetua buscas somente nos materiais disponíveis no acervo físico das Bibliotecas da USP.

Busca Produção Científica

Efetua buscas em toda produção técnico-científica da USP, incluindo o acervo disponível na Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações e no Repositório da Produção USP.

Tutorial para Acesso ao
Portal de Busca Integrada
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 verificar suas informações.

Tutorial para Acesso ao
Portal de Busca Integrada
Clicar no menu “Localização & Reservas”, para verificar as bibliotecas que possuem o material, a sua
localização na estante e o seu status (Disponível na Biblioteca ou Emprestado).

Identificação, reservas e renovações
Ative seu registro de usuário em uma biblioteca da 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 (você pode utilizar a Senha Única ou a Senha
da Biblioteca).

Tutorial para Acesso ao
Portal de Busca Integrada
Minha conta
Permite visualizar os dados pessoais e utilizar os serviços on‐line extras, tais como renovação de
empréstimo, reservas e cancelamento de pedidos de reserva. Adicionalmente, essa função permite
definir preferências pessoais.

Renovações
Na guia “Empréstimos” clicar no botão “Renovar tudo” ou “Renovar selecionados” para renovar todos os
livros ou apenas os selecionados. 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, escolher a biblioteca desejada e clicar em “Reserva”. Uma nova janela será apresentada para
confirmação das informações sobre a obra e, caso a solicitação de esteja correta, clicar novamente em
“Reserva”.

Na sequência será exibida a mensagem de confirmação.

Tutorial para Acesso ao
DEDALUS
Através do banco bibliográfico da USP - DEDALUS você poderá fazer pesquisa de materiais,
renovações e reservas on-line!

PARA ACESSAR O DEDALUS E EFETUAR
CONSULTAS, BUSCAS DE MATERIAIS,
RESERVAS E RENOVAÇÕES <CLICAR>
AQUI

Tutorial para Acesso ao
DEDALUS
VOCÊ PODE ESCOLHER ENTRE EFETUAR O LOGIN
COM A SENHA ÚNICA DOS SISTEMAS USP OU
COM A SENHA DA BIBLIOTECA (SENHA DE
EMPRÉSTIMO)

RENOVAÇÕES ON-LINE
NA TELA SEGUINTE A SUA IDENTIFICAÇÃO:

Tutorial para Acesso ao
DEDALUS

Tutorial para Acesso ao
DEDALUS
RESERVAS ON-LINE
PARA ESSA TRANSAÇÃO É NECESSÁRIO QUE O USUÁRIO EFETUE A BUSCA DO MATERIAL DESEJADO NO
BANCO DE DADOS BIBLIOGRÁFICO DA USP—DEDALUS

Tutorial para Acesso ao
DEDALUS

CASO TENHA FEITO A BUSCA ANTES DE SUA
IDENTIFICAÇÃO, O SISTEMA SOLICITARÁ QUE
VOCÊ EFETUE O LOGIN

Tutorial para Acesso ao
DEDALUS

Tutorial para Acesso ao
DEDALUS
Como localizar o material no acervo

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Biblioteca Prof. Achille Bassi

Endereço:
Av. Trabalhador Sãocarlense, 400 - Centro
CEP: 13.566-590 - São Carlos/SP
Telefone: (16) 3373-9634
WhatsApp: (16) 3373-9637
e-mail: biblio@icmc.usp.br
Site: www.icmc.usp.br/biblio
Skype: biblioteca_icmc
Twitter: BibliotecaICMC
Facebook: BibliotecaICMC

