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A Biblioteca EEL/USP não está aberta para uso de salas de estudos, 

computadores ou impressões, o atendimento é somente remoto; 

  

As datas de devolução dos materiais bibliográficos serão alteradas 

automaticamente pelo sistema, de acordo com a Agência USP de Gestão 

da Informação Acadêmica (AGUIA). 

 

O aluno que desejar devolver livros  (motivo: colação de grau): 

 

Fazer um embrulho único, contendo: nome, nº USP, data  

de devolução e entregar na Portaria da área I, aos cuidados 

do servidor Camargo (este deixará na Biblioteca) 



Recomendamos que acesse a Biblioteca remotamente e qualquer 

dúvida/informação, entre em contato pelos canais de atendimento 

(telefone ou e-mail):  

 

Bibliotecária Roselayne Laura dos Santos  

Chefia Técnica - Serviço de Biblioteca e Informação (SVBIBLIO)  

e-mail: roselayne@bibliotecas.eel.usp.br 

e-mail: roselayne@usp.br 

 

Joel Ribeiro da Cunha 

Gestão de Apoio ao Pesquisador 

e-mail: joel@bibliotecas.eel.usp.br 

 

Bibliotecária Ludmila Osuna 

Serviços de Revisão de Teses e Dissertações 

E-mail: ludmilaosuna@usp.br   (NOVO) 
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mailto:roselayne@usp.br
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Bibliotecária Ludmila A. V. N. Osuna 

e-mail:ludmilaosuna@usp.br  ( NOVO) 
 

 

Observação: A partir do dia 23 de março de 2020, as revisões serão 

feitas por envio do arquivo em pdf para o email acima, pois a 

Bibliotecária Ludmila Osuna continuará remotamente com o Serviço de 

Revisão de Teses e Dissertações, conforme Comunicado com base no 

emitido pela Coordenadoria de Administração Geral das Atividades 

Administrativas (CODAGE) e conhecimento da Direção da Escola de 

Engenharia de Lorena – EEL/USP. 

mailto:ludmilaosuna@usp.br


No menu da página da Biblioteca 

EEL/USP você encontrará um 

suporte informacional para esse 

período diante às medidas 

temporárias e emergenciais contra 

o contágio pelo COVID-19: 

https://bibliotecas2.eel.usp.br/ 

https://bibliotecas2.eel.usp.br/


Na página da Biblioteca EEL/USP você 

encontrará todas as informações para 

solicitação de acesso e tutoriais para 

a Plataforma Turnitin: 

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

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


É necessário esclarecer que há quatro instâncias do ORCiD na USP, que convivem e que podem 

causar confusão. O nº ORCiD é um só, mas o vínculo Nº USP com Nº ORCiD só acontece 

na instância 3. Esclarecemos ainda que o registro ORCiD é gratuito e aberto para todos os 

pesquisadores mas, não basta apenas criar um nº ORCiD, é preciso preencher as 

informações básicas de identificação, tal qual um currículo. 

 
1) Registro ORCiD mundial : http://www.orcid.org 

 

2) Informação do ORCiD no DataUSP - weR_USP : https://uspdigital.usp.br/datausp 

 

3) Registro do nº USP vinculado ao nº ORCiD: http://www.usp.br/orcid 

 
4) Informação do ORCiD no Janus - Pós-Graduação: https://uspdigital.usp.br/janus 

 

O vínculo do nº USP com o nº ORCiD é importante para a futura autenticação de 

informações institucionais como formação, emprego, financiamentos e produção intelectual. 

Foi por esse motivo que a USP tornou-se membro da organização de mesmo nome (ORCID) em 

2016 ou seja, para validar essas informações no registro de docentes, discentes, funcionários 

e demais membros da comunidade USP.  

 

  

http://www.orcid.org/
http://www.orcid.org/
https://uspdigital.usp.br/datausp
https://uspdigital.usp.br/datausp
http://www.usp.br/orcid
http://www.usp.br/orcid
https://uspdigital.usp.br/janus
https://uspdigital.usp.br/janus


“O serviço Virtual Private Network (VPN) ou Rede Virtual Privada é um 

serviço de acesso remoto que possibilita conexão à Rede USPnet, a partir 

de um computador conectado à internet, fora do ambiente da 

Universidade.” (ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS, 2015) 

Para instruções sobre acesso ao serviço acesse:  

 

https://www.aguia.usp.br/portfolio/servicos/conexao-remota/ 

https://www.aguia.usp.br/portfolio/servicos/conexao-remota/
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“O Portal de Busca Integrada tem como premissa oferecer à comunidade 

uspiana e à sociedade em geral, uma interface única de acesso ao 

conteúdo impresso e digital disponível nas bibliotecas físicas e digitais 

da USP, bem como em bibliotecas de parceiros e, ainda, conteúdos 

relevantes de acesso aberto.” (AGÊNCIA USP DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

ACADÊMICA, 2020). 

 

 

 

 Acesso: http://buscaintegrada.usp.br/ 
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FACEBOOK: @BibliotecasEel 


