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Guia de uso - 2022 
 

Biblioteca da ECA 
www.eca.usp.br/biblioteca 

ecabiblioteca@usp.br   (11)3091.4071 / 4481 

 

Olá, pessoal! 

A Biblioteca da ECA retomou suas atividades de 

atendimento presencial, com algumas restrições. Estamos 

atendendo no horário das 9 às 20 horas.  Após esse horário, 

oferecemos apenas empréstimo por agendamento. 

Continuaremos a oferecer treinamentos de forma  remota, 

e a digitalizar teses, artigos de revistas e capítulos de livros, 

a pedidos. Acompanhe as novidades pelo nosso site, blog, 

redes sociais, canal no YouTube e boletim Acontece na 

Biblioteca. 

 

RECURSOS ONLINE 

A USP oferece acesso a muitos recursos eletrônicos online, de 

acesso aberto ou restrito ao usuário USP. Tem muito material 

para sua pesquisa! 

Abertos: teses e TCCs da USP, Produção Intelectual, Portal de     

Revistas da USP e Portal de Livros Abertos. O acesso é livre para 

toda a população. 

Restritos: revistas acadêmicas internacionais, bases de dados 

para busca de artigos, jornais diários, Biblioteca Virtual Pearson 

(e-books). Acesso pela rede VPN da USP.  

Para saber mais, acesse a página Recursos Online do nosso site. 

 

CATÁLOGOS 

Dédalus – livros, periódicos, teses das bibliotecas da USP 

Portal de Busca Integrada – para começar a descobrir mais 

Bibliotecas USP – aplicativo móvel para iOS e Android 

 

 

Treinamentos 

Para conhecer e aprender 

a usar as melhores fontes de 

informação online para sua 

pesquisa e diversos outros 

recursos para facilitar sua 

vida acadêmica, marque 

uma conversa com um dos 

nossos bibliotecários.  

Atendimento remoto, 

individual ou em grupo, no 

dia e horário de sua 

preferência. 

 Acesse o formulário 

 

Empréstimo por 

agendamento 

Disponível das 20 às 21h30 

Escolha o material pelos 

nossos catálogos 

Acesse o site da Biblioteca 

   Preencha o formulário de  

agendamento 

 

https://www.eca.usp.br/biblioteca/
https://bibliotecadaeca.wordpress.com/
https://www.youtube.com/c/BibliotecadaECA
https://mailchi.mp/cea9b552f3c6/acontece-na-biblioteca-dezembro-18997441
https://mailchi.mp/cea9b552f3c6/acontece-na-biblioteca-dezembro-18997441
https://www.aguia.usp.br/portfolio/servicos/conexao-remota/
https://www.eca.usp.br/biblioteca/recursos-online
http://dedalus.usp.br/
https://buscaintegrada.usp.br/
https://www.eca.usp.br/biblioteca/treinamentos
https://www.eca.usp.br/biblioteca/agendamento-de-emprestimos
https://www.eca.usp.br/biblioteca/agendamento-de-emprestimos
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REABERTURA PARCIAL 

Biblioteca da ECA reabriu para atendimento presencial. 

Inicialmente, trabalharemos com algumas restrições: 

 Máscaras corretamente colocadas e esquema de 

vacinação completo serão exigidos. 

 Atendimento presencial das 9 às 20 horas. 

 As cabines para estudo individual estão parcialmente 

liberadas para uso. Consulta à Coleção Especial (livros e 

revistas que não podem ser emprestados): por 

agendamento. 

 Essas restrições serão reavaliadas periodicamente, e 

podem ser suspensas a qualquer momento. 

NORMALIZAÇÃO 

Dúvidas sobre referências, citações e normalização de 

trabalhos acadêmicos? Problemas para fazer a ficha 

catalográfica da tese, dissertação ou TCC? Na página de 

Normalização do nosso site temos todas as informações 

necessárias.  

PRINCIPAIS FONTES DE INFORMAÇÃO ONLINE 

Bases de dados de artigos acadêmicos internacionais 

Revistas eletrônicas 

Biblioteca Virtual Pearson 

Teses e dissertações da USP 

Produção intelectual da USP 

Portal de Livros Abertos da USP 

Portal de revistas da USP 

Mais informações na página Recursos Online 

 

 

 

Redes Sociais 

Para acompanhar 

atualização sobre nossos 

serviços, novidades no 

acervo, dicas diversas para 

pesquisadores e estudantes. 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Youtube 

Blog da Biblioteca de 

ECA 

Textos semanais sobre 

diversos assuntos de 

interesse para o pessoal da 

ECA e para as áreas de 

Artes e Comunicações 

 

 

Assine nosso boletim

 
 

https://www.eca.usp.br/biblioteca/normalizacao
https://www.eca.usp.br/biblioteca/recursos-online
https://www.facebook.com/ecabiblioteca/
https://www.instagram.com/bibliotecadaeca/
https://bibliotecadaeca.wordpress.com/
https://bibliotecadaeca.wordpress.com/
https://mailchi.mp/cea9b552f3c6/acontece-na-biblioteca-dezembro-18997441
https://mailchi.mp/cea9b552f3c6/acontece-na-biblioteca-dezembro-18997441
https://mailchi.mp/cea9b552f3c6/acontece-na-biblioteca-dezembro-18997441
https://mailchi.mp/cea9b552f3c6/acontece-na-biblioteca-dezembro-18997441

