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Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBi/USP) é composto por 48 
bibliotecas 
 
 Empréstimo Unificado USP 
 
 Assinaturas de revistas eletrônicas, bases de dados e e-books 
 
 Definição central de políticas; manutenção do parque computacional 
 do Sistema; capacitação das equipes bibliotecárias e usuários; apoio 
 à editoração de revistas científicas da USP; manutenção das 
 bibliotecas digitais da USP e outras frentes de atuação. 
 
A biblioteca da FAU, como integrante do SIBi, replica aos usuários os produtos 
e serviços desenvolvidos pelo SIBi, mas também produtos próprios. 
 



Público principal: Alunos e docentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e 
de Design, na Graduação e na Pós-Graduação  
 
Atendemos também ex-alunos; comunidade acadêmica da USP e de outras 
instituições de ensino superior, brasileiras e estrangeiras; pesquisadores 
independentes; veículos de comunicação; escritórios de arquitetura; editoras; 
e público em geral. 
  
Coleção dedicada às áreas da Arquitetura, Planejamento Urbano, Design, 
Artes Visuais e áreas afins: 

 Livros 
 Revistas 
 Teses e dissertações 
 Material iconográfico (fotografias, diapositivos, negativos, gravuras, 

cartazes, desenhos originais de projetos de arquitetura, planejamento 
urbano, paisagismo, design) 



1º) Cadastrar-se na Biblioteca! 
 Apresentar carteirinha USP ou  
 Comprovante de matrícula + Documento oficial com foto 
 
Benefício: Serviço de Empréstimo Unificado USP 
 
 
2º) Instalar o serviço VPN USPNet em seu computador/tablet/notebook... 
      (usuário = número USP + senha = senha única Sistemas USP Digital) 
 
Benefício: Acesso 24h e de fora dos campi a todo o conteúdo digital assinado 
pela USP e pelas Capes 
 

VPN USPnet no Windows 
VPN USPnet no Mac OS 
VPN USPnet no Android 
VPN USPnet no iPhone/iPad 

Primeiras orientações 

https://uspdigital.usp.br/wsusuario/
https://uspdigital.usp.br/wsusuario/
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=15;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=15;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=15;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=15;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=17;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=17;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=17;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=17;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=19;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=19;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=19;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=19;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=19;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=18;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=18;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=18;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=18;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=18;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;
https://atendimento-prod.sti.usp.br/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=18;ZoomBackLink=QWN0aW9uPVB1YmxpY0ZBUUV4cGxvcmVyO0NhdGVnb3J5SUQ9MTI7U29ydEJ5PUZBUUlEO09yZGVy%0APURvd247U3RhcnRIaXQ9MQ%3D%3D%0A;


3º) Apoio ao Pesquisador 
 http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/ 
 Orientações sobre escrita e publicação científica, agências e 
 oportunidades de financiamento, identificador único para o 
 pesquisador, plágio, fontes para pesquisa e mais. 
 
4º) Treinamentos/visita guiada/oficinas/tutoriais 
 Melhores práticas para pesquisa e uso das fontes de informação 
 Tutoriais com dicas para pesquisa em bases de dados e gestão de sua 
 conta na Biblioteca (disponíveis no site em Serviços) 
 
5º) Fontes de informação 

Dedalus, Busca Integrada, Catálogo de Projetos de Arquitetura, Índice 
de Arquitetura Brasileira, Bases de Dados, Revistas eletrônicas e mais 
algumas selecionadas em nosso site  

 

http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/
http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/
http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/
http://www.fau.usp.br/apoio/biblioteca/servicos/
http://www.dedalus.usp.br/
http://www.buscaintegrada.usp.br/
http://143.107.16.155/ProjetosFau/buscaavancada.jsp
http://143.107.16.155/ProjetosFau/buscaavancada.jsp
http://143.107.16.155:88/index.htm
http://143.107.16.155:88/index.htm
http://143.107.16.155:88/index.htm
http://143.107.16.155:88/index.htm
http://www.sibi.usp.br/bases-dados/
http://www.sibi.usp.br/revistas-az/
http://www.fau.usp.br/apoio/biblioteca/consulta-online/


Biblioteca Central - Edifício Vilanova Artigas (Cidade Universitária) 
Horários de funcionamento 
Período letivo:  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 21h 
(empréstimos e devoluções até 20h45) 
  
Período de sem aulas: 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h 
(empréstimos e devoluções até 17h45) 
  

Seção de Materiais Iconográficos e Sala de Obras Raras 
Horário de funcionamento 
De segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h  
  
Atendimento mediante agendamento com antecedência mínima de 24h.   

  
Biblioteca da Pós-Graduação - Edifício Vila Penteado (FAU Maranhão) 
Horário de funcionamento 
De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 
(empréstimos e devoluções até 16h45) 



  http://www.fau.usp.br/apoio/biblioteca/ 
 
  https://bibfauusp.wordpress.com/ 
 
  https://twitter.com/bibfauusp 
 
  https://www.facebook.com/bibfauusp/ 
 
 
 

Ficamos à disposição! 
 
 

Equipe Biblioteca da FAUUSP 

http://www.fau.usp.br/apoio/biblioteca/
http://www.fau.usp.br/apoio/biblioteca/
https://bibfauusp.wordpress.com/
https://bibfauusp.wordpress.com/
https://twitter.com/bibfauusp
https://twitter.com/bibfauusp
https://www.facebook.com/bibfauusp/

