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A Biblioteca Florestan Fernandes

Concentrando uma diversificada coleção de obras, a Biblioteca da
FFLCH possui o maior acervo de materiais bibliográficos da USP,
destacando-se no cenário nacional como um centro de informação
especializado nas áreas de Humanidades e Ciências Sociais.

Acervo

O que você encontra em cada andar da Biblioteca
- Térreo: livros da Coleção Didática selecionados por docentes da
FFLCH, obras de referência, periódicos, mapas, atlas, CD/DVD,
trabalhos da produção docente (doc), teses e dissertações, salas de
estudos, balcão para empréstimos e devoluções, serviços para
atendimento ao usuário.
- 1º Andar: livros da classificação 001 a 859.999 (assuntos gerais,
filosofia, psicologia, religião, ciências sociais, linguística, ciências
naturais, artes, literatura) e salas de estudos.
- 2º Andar: livros da classificação 860 a 999.999 (literatura, história,
geografia, biografias) e serviços internos administrativos.

Organização do Acervo
O acervo está organizado pelo sistema CDD (Classificação Decimal de
Dewey), composto por classes e subclasses. Esta é a divisão básica de
assuntos:
000 Generalidades
100 Filosofia
200 Religião
300 Ciências Sociais
400 Línguas
500 Ciências Puras
600 Ciências Aplicadas
700 Artes
800 Literatura e Retórica
900 História, Geografia e Biografias

Observe a sinalização nas estantes que indica o intervalo numérico
correspondente ao número de chamada:

Serviços e Produtos oferecidos pela Biblioteca

•

Comut: obtenção de cópias de documentos disponíveis nos acervos
das principais bibliotecas brasileiras:
http://www.biblioteca.fflch.usp.br/comut

•

IFLA: serviço de obtenção de cópias de documentos de bibliotecas
internacionais participantes do convênio:
http://www.biblioteca.fflch.usp.br/ifla

•

EEB: empréstimo entre bibliotecas externas à USP, localizadas na
cidade de São Paulo, como por exemplo FGV, PUC, Mackenzie.
Informações: saufflch@usp.br

•

SISWEEB: sistema de empréstimo entre bibliotecas com UNICAMP,
UNESP, EACH USP Leste e USP Interior:
http://www.biblioteca.fflch.usp.br/eeb

•

Orientação para trabalhos acadêmicos:
orientações dos
bibliotecários para sanar dúvidas de formatação e apresentação de
trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações e TGI, de acordo
com as normas da ABNT:
http://www.trabalhoacademico.fflch.usp.br

•

Ficha catalográfica para teses e dissertações: gerada
automaticamente após o preenchimento dos campos no formulário:
www.biblioteca.fflch.usp.br/fichacatalografica

•

Referências bibliográficas e citações: ferramenta que produz
automaticamente citações no texto e referências no formato ABNT:
www.biblioteca.fflch.usp.br/referenciasbibliograficas

•

Reservas e renovações online: para livros emprestados:
http://www.biblioteca.fflch.usp.br/dedalus

•

Capacitação de usuários: visitas guiadas e treinamentos para o uso
de recursos informacionais para pesquisas online:
http://www.biblioteca.fflch.usp.br/visitaorientada

Sala de cursos

•

GedWeb: acesso ao texto completo de mais de 16 mil normas ABNT e
mais de 600 normas do Mercosul, além de 360 mil legislações de
órgãos reguladores nacionais, como INMETRO, ANEEL e ANVISA. É
preciso fazer login via Sistemas USP ou pelo VPN.
https://www.gedweb.com.br/usp

•

Aplicativo Móvel Bibliotecas USP 2.0 : possibilita a pesquisa no
acervo das bibliotecas diretamente de dispositivos móveis (iPhone,
iPod Touch ou iPad). Este aplicativo utiliza conexão de dados do celular
ou rede Wi-Fi e está disponível na AppStore da Apple e no Google Play.
Veja todas as funcionalidades em:
http://biblioteca.fflch.usp.br/appusp

•

Conexão VPN: acesso remoto de sua residência às bases de dados
assinadas pela USP, revistas eletrônicas e e-books:
http://www.biblioteca.fflch.usp.br/vpn

•

Serviço de Wireless: possibilita o acesso à rede USPnet e à Internet
de banda larga sem fio:
http://www.biblioteca.fflch.usp.br/node/58

•

Bases de Dados nacionais e internacionais: principais bases de
dados para a FFLCH: JSTOR, EBSCO, GALE, WEB OF SCIENCE,
MUSE, etc.: http://biblioteca.fflch.usp.br/basededados

• Portal de Busca Integrada: interface única para pesquisa dos
recursos impressos e eletrônicos. Apresenta todo o conteúdo do
Dedalus e mais outras fontes online: http://buscaintegrada.usp.br/
• DEDALUS : catálogo online para consulta e localização dos materiais
no acervo: http://www.dedalus.usp.br
• Revistas eletrônicas: assinadas pela USP:
http://bit.ly/1iSiKPW
• Revistas mais consultadas pela FFLCH: assinadas pela USP, pela
Capes ou de acesso aberto: http://biblioteca.fflch.usp.br/revistas

• Livros eletrônicos (e-books): assinados pela USP:
http://bit.ly/1IHQz0R
• Portal Capes: acesso ao conteúdo assinado de revistas eletrônicas,
livros eletrônicos e bases de dados:
http://www.periodicos.capes.gov.br/
• Portal de Revistas da USP: acesso ao texto completo dos periódicos
publicados por Unidades e Órgãos da USP:
http://www.revistas.usp.br/wp/
• Portal de Livros Abertos: livros digitais científicos de autoria de
docentes e funcionários da USP, publicados em acesso aberto.
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/
•

Repositório CRUESP: Produção Científica
UNESP: http://www.repositorio.cruesp.sp.gov.br/

USP-UNICAMP-

Bibliotecas Digitais USP
•

O acesso ao conteúdo online dos acervos digitais especializados
da USP também pode ser feito através do Portal SIBiUSP:
http://www.sibi.usp.br/bibliotecas/

•

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP:
http://www.teses.usp.br/

•

BDPI Biblioteca Digital da Produção Intelectual USP:
http://www.producao.usp.br/discover

•

Biblioteca Digital de Trabalhos Acadêmicos USP (TCC,TGI):
http://www.tcc.sc.usp.br/

•

Biblioteca Digital de Obras Raras, Especiais e Documentação
Histórica da USP: http://www.obrasraras.usp.br/

•

Biblioteca Digital do Instituto de Estudos Brasileiros IEB:
http://www.ieb.usp.br/busca-acervo

•

Biblioteca Brasiliana: http://www.brasiliana.usp.br

•

Biblioteca Digital de Cartografia Histórica da USP:
http://www.mapashistoricos.usp.br/

•

Biblioteca Virtual de Direitos Humanos USP:
http://www.direitoshumanos.usp.br/

Regulamento para empréstimos:
Consulte as principais regras para empréstimos em:
http://bit.ly/2u9VwOp

Instalações de apoio:
Serviço de guarda-volumes;
Reprodução de documentos (xerox externo) e scanner;
Sala de cursos para fins didáticos.

Horário de atendimento:
Período letivo: Segunda a sexta-feira: 8h30 às 21h45 (empréstimos e
devoluções até 21h30).
Sábados: 9h às 13h (empréstimos e devoluções até 12h45).

Endereço/contato:
Biblioteca Florestan Fernandes
Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)
Av. Prof. Lineu Prestes - Travessa 12, nº 350
CEP: 05508-000 - Cidade Universitária - São Paulo - SP
Telefone: (11)3091-4377 - saufflch@usp.br
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