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Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443    
Cidade Universitária  - São Paulo - SP   
CEP: 05508 - 020 - Brasil 

+ 55 11 3091-4071 / 3091-4481 
E-mail: ecabiblioteca@usp.br 

Site: www.eca.usp.br/biblioteca 
Blog: https://bibliotecadaeca.wordpress.com/ 

Horário de atendimento 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 21h45. 

Informações Gerais

Artes Visuais 
Artes Cênicas 
Biblioteconomia 
Cinema 
Comunicações 
Editoração 
Educomunicação 
Fotografia   
Jornalismo 
Museologia 
Música 
Publicidade 
Rádio 
Relações  Públicas 
Televisão 
Turismo
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Livros 
Filmes 
Discos 
Catálogos de exposições 
Revistas antigas 
Revistas acadêmicas 
Teses 
Trabalhos de 
Conclusão de Curso 
Partituras 
HQs 
Livros de artista 
Peças teatrais 

facebook.com/ecabiblioteca 
twitter.com/bibliotecadaeca 
flickr.com/photos/bibliotecadaeca 
pinterest.com/bibliotecadaeca/ 
pearltrees.com/bibliotecadaeca 



Filmes em DVD, vídeo e película. Imagens 
digitais e fotografias. Discos em vinil e CD. 

Partituras musicais, incluindo manuscritos raros. 
DVDs, CDs e partituras podem ser emprestados 

normalmente (com exceção de material raro). 
Temos equipamentos para consulta local.

Um acervo de revistas jornalísticas e 
populares antigas, como Manchete, 

Realidade, O Cruzeiro, Intervalo, A Cigarra e 
muitas outras. Jornais da imprensa alternativa 

como Pasquim e Movimento. Histórias em 
quadrinhos. Livros e partituras.

Alunos de graduação e funcionários 
podem retirar até 10 itens por 10 dias de 

prazo. Pós-graduandos: 15 itens, 
21 dias. Professores: 20 itens, 30 

dias. Empréstimos renováveis por 3  vezes no 
 sistema, ou entrando em contato com a 

Biblioteca. Mais informações: 
www.eca.usp.br/servicos/biblioteca/ 

emprestimos

Empréstimo fácil

Acesse o catálogo das bibliotecas da USP e renove 
seus empréstimos pelo aplicativo Bibliotecas USP, 

para IOS e Android. 

Aplicativos móveis 

A USP assina as mais importantes revistas 
eletrônicas de cada área e cerca de 200 bases de 
dados para busca de artigos acadêmicos. Também 

temos acesso ao Portal de Periódicos da CAPES. 
Encontre esses serviços no site do SIBIUSP: 

www.usp.br/sibi

Recursos online 

Alunos, professores e funcionários podem 
fazer empréstimos em todas as bibliotecas da 

Universidade, com seu cartão USP. 

Acesso a todas 
as bibliotecas da USP

Espaço  para estudos 

Individuais ou em grupo para quem desejar 
conhecer melhor os recursos de pesquisa e 

fontes de informação disponíveis na USP. 
Basta agendar pelo site: 

www.eca.usp.br/biblioteca/servicos/ 
treinamentos 

 
Para conhecer os espaços e serviços, apareça 

por aqui ou agende uma visita guiada: 
www.eca.usp.br/biblioteca/ 

servicos/visitas-guiadas 

Treinamentos e visitas guiadas 

Dédalus 
(livros, teses, partituras e outros materiais 

físicos de todas as bibliotecas da USP): 
dedalus.usp.br 

Busca Integrada USP 
(mesmo conteúdo do Dédalus + artigos de 

revistas eletrônicas): 
buscaintegrada.usp.br 

Site da Biblioteca da ECA 
(filmes e discos): 

www.eca.usp.br/biblioteca 

Catálogos online 

ACERVO ESPECIALIZADO 
EM COMUNICAÇÕES E ARTES 

Audiovisuais e 
documentos musicais

Coleções especiais

Cabines individuais de leitura, cabines para 
assistir filmes, salas multimídia com 
projetores e computadores, salas para 
estudo em grupo, computadores 
com acesso amplo à internet. Mais de 200.000 itens, impressos, digitais e audiovisuais. 

Assinaturas de publicações eletrônicas.  Acervos antigos e raros. 


