




APRESENTAÇÃO

A Biblioteca EEL (área I e área II) é 

parte integrante do Sistema Integrado 

de Bibliotecas (SIBI) da USP 

(www.sibi.usp.br)

Dispõe de acervo científico nas áreas 

de Engenharia além de espaços para 

estudos, consultas e acesso às bases 

de dados nacionais e internacionais via 

Internet.

http://www.sibi.usp.br/


HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda-feira a Sexta-feira 

BIBLIOTECA ÁREA I: 08h15 às 22h 

BIBLIOTECA ÁREA II: 8h15 às 17h45 



INFRA-ESTRUTURA

Escaninhos para guarda de material 
(traga sua chave com cadeado)

Espaço para estudo individual

Espaço para  estudo em grupo

Sala BiblioCom
(Sala de Treinamentos)

Auditório com videoconferência

Biblioteca Online



PRINCIPAIS SERVIÇOS

Biblioteca Digital com e-books (português)
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações - BDTD

Comutação Bibliográfica – COMUT
Consulta local e domiciliar

Empréstimos entre Bibliotecas – EEB
Fontes informacionais da USP

Impressão de trabalhos
Impressão de pôsteres

Orientações para trabalhos acadêmicos
Treinamentos (bases de dados diversas )



INSCRIÇÃO NA BIBLIOTECA

• Efetuada automaticamente a partir da matrícula 
• Cadastrar senha 4 a 6 dígitos na Biblioteca 
• Cartão de identificação USP: pessoal e intransferível 
• Vigência: enquanto durar o vínculo institucional 



UTILIZE O e-CARD USP



EMPRÉSTIMO DOMICILIAR
Graduação / Cotel: 

Até 10 livros por  10 dias consecutivos
Pós-Graduação

Até 15 livros por 20 dias consecutivos

Estão excluídas do 
empréstimo  as  Obras de 
Referência:

•Dicionários 
(idiomas/técnicos)
•Enciclopédias Técnicas
•Periódicos 



EMPRÉSTIMO DOMICILIAR
Devolução de Livros

Você deverá devolver o material na mesma 
biblioteca onde realizou o empréstimo.

Reserva Online 
O material em reserva deverá ser retirado no prazo 
máximo de 48 horas, caso contrário o usuário será 

excluído automaticamente da reserva. 

Renovação de Livros
É possível renovar por até 3 vezes os livros, se 

não houver atraso ou reserva para outro 
usuário.



EMPRÉSTIMO DOMICILIAR

Extravio ou danos de publicações 
Deverá fornecer um exemplar da mesma obra para 

substituição.
Maiores orientações no Setor de Atendimento

Suspensão por Atraso



Empréstimo Unificado da USP

www.dedalus.usp.br

http://www.dedalus.usp.br/


Acesso remoto –VPN
Acesso ao texto completo fora da Rede de Computadores da EEL

Serviço oferecido somente para usuários com o nº USP ativo

Detalhes acesse:
http://sistemas.eel.usp.br/bibliotecas/arq/VPN.pdf
Dúvidas: CCE – (011) 3091.6400 ou 3091-6441
E-mail: consulta@usp.br

http://sistemas.eel.usp.br/bibliotecas/arq/VPN.pdf
mailto:consulta@usp.br


Acompanhe os treinamentos da Biblioteca EEL :

http://bibliotecas2.eel.usp.br/

http://bibliotecas2.eel.usp.br/




IMPRESSÃO DE TEXTOS



PROJETOS
Esse projeto está disponível para toda
comunidade da EEL/USP e visitantes. O acervo é
composto por diversos gêneros literários! Basta
escolher o que mais lhe agradar!



PROJETOS



PROJETOS



CANAIS DE COMUNICAÇÃO DIRETA



Curta a página da Biblioteca EEL 

https://www.facebook.com/BibliotecasEel








