
5 – Clicar sobre o número de EMPRÉSTIMOS, selecionar os 

itens que deseja renovar e clicar em “Renovar Selecionados”. 

6 – Clicar em ENCERRAR SEÇÃO para sair do sistema. 

 

b) via PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 

1- Acessar o Portal: 

 http://www.buscaintegrada.usp.br  

2 - Acessar o campo Identificação. 

3 - Escolha a opção SIBiUSP (senha da biblioteca), fornecer o 

Nº USP e a senha. 

4 – Selecionar a opção Minha Conta. 

5 – Aparecerá a Lista de empréstimos ativos. Clicar sobre a 

opção Renovar correspondente ao item que se deseja renovar ou 

em Renovar todos. 

6 – Clicar em Sair para desconectar sua conta. 
 

DEVOLUÇÃO 

A devolução deverá ser feita diretamente junto ao Balcão de 

Atendimento. 
 

 
 

 

EXTRAVIO DO CARTÃO USP  

Em caso de perda ou extravio do cartão USP o usuário deverá 

solicitar ao Serviço de Graduação, ou de Pós-Graduação um novo 

cartão. Recomendamos que o usuário solicite à biblioteca o 

bloqueio de seu cadastro temporariamente até que obtenha o 

novo cartão, evitando assim o uso indevido por outra pessoa. 
 

GUARDA-VOLUMES 

A Biblioteca dispõe de guarda-volumes fechados podendo ser 

utilizado mediante solicitação de chave e preenchimento de 

formulário junto ao Balcão de Atendimento. 

Destina-se a abrigar todo material pessoal do usuário, enquanto 

consulta o acervo ou estuda na Biblioteca.  

 

É de inteira responsabilidade do interessado a guarda do 
material, bem como a devolução da chave do armário após 
sua utilização, não sendo a Biblioteca responsável por 
extravio ou dano dos mesmos. 
 

 

 

SUGESTÕES, CRÍTICAS E COMENTÁRIOS 

Enviar e-mail para: 

bibfzea@usp.br 

RESPONSABILIDADES DO USUÁRIO 

 Zelar pelo material emprestado e respeitar o prazo de devolução. 

 Devolver todo o material emprestado em virtude de férias ou 

afastamento/desligamento. 

 Substituir ou reparar (arcando com o respectivo ônus) qualquer 

material extraviado ou danificado. 

 Deixar todo material utilizado sobre a mesa onde foi consultado, 

não devendo ser recolocado nas estantes (esta tarefa será 

executada por profissionais treinados). 

 

 É proibido dentro da Biblioteca: 

 Uso de aparelho celular (manter no modo silencioso e atender 

apenas fora da Biblioteca); 

 Falar alto; 

 Fumar; 

 Rabiscar e/ou danificar as mesas, cadeiras e divisórias; 

 Consumir alimentos e bebidas (exceto água em garrafas com 

tampa). 

 

 Mantenha atualizado seu e-mail, pois através dele você receberá 

as notificações referentes ao serviço de empréstimo e outras 

notícias da Biblioteca. 
 

Para maiores informações acesse a Portaria GR-4.830, 

publicada no Diário Oficial de 01/10/2010 que institui o 

Empréstimo Unificado nas Bibliotecas da USP através do 

endereço:  

 

 http://www.sibi.usp.br/Portaria-Resolucao/port_gr_4830.htm 

 

 

 

 
 

Serviço de Biblioteca e Informação 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - USP 

Av. Duque de Caxias Norte, 225 

CEP 13635-900 – Pirassununga-SP 

Tel. (19) 3565-4122 

www.fzea.usp.br/biblioteca 

bibfzea@usp.br 

 https://www.facebook.com/bibliotecafzea/ 

 http://bibliotecafzea.blogspot.com.br/ 

 

 
 

 
 

 

Serviço de Biblioteca e Informação 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - USP 

 

 

 

Pirassununga 

2017 

 

http://www.fzea.usp.br/biblioteca
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MISSÃO 

Busca constante da informação para satisfação de 
seus usuários. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

INSCRIÇÃO 

Usuários USP: Alunos de Graduação, Pós-Graduação, 

Professores, Funcionários e Alunos Especiais.  

Documentação necessária: Cartão USP ou comprovante de 

matrícula.  

A Inscrição só será ativada após o usuário comparecer na 
biblioteca para confirmar/completar seus dados pessoais e 

cadastrar sua senha de segurança, que lhe permitirá o 
acesso e controle dos seus empréstimos pela web. 

Usuários Externos à FZEA: Professores Visitantes, 

Pesquisadores, Bolsistas e outros. 

Documentação necessária: RG ou Passaporte para os 

estrangeiros; declaração para comprovar vínculo com a FZEA ou 

ser conveniado com a Unidade. 

 

EMPRÉSTIMO UNIFICADO 

Efetuada a inscrição junto à Biblioteca, os usuários estarão 

automaticamente inscritos nas demais bibliotecas do Sistema 

Integrado de Bibliotecas da USP-SIBi/USP, exceto o aluno 

especial cuja inscrição é válida apenas na Unidade que está 

vinculado. 

O acervo de todas as Bibliotecas da USP poderá ser acessado 

através do Banco de Dados Bibliográficos da USP – DEDALUS 

que tem acesso público através do endereço: 

www.dedalus.usp.br ou pelo Portal de Busca Integrada  

http://www.buscaintegrada.usp.br/ onde todos os itens 

identificados com status CIRCULA poderão ser emprestados. 

 

 

LIMITES E PRAZOS POR USUÁRIO 

 
 

MATERIAIS DISPONÍVEIS PARA EMPRÉSTIMO 

Livros, Dissertações, Teses e Eventos. 

Materiais Especiais: CDs, DVDs. 

 

MATERIAIS DISPONÍVEIS APENAS PARA CONSULTA OU 

EMPRÉSTIMOS TEMPORÁRIOS 

Livros-reserva: 15 minutos antes do fechamento da 
biblioteca, devendo retornar até às 9h do próximo 
dia útil.  
 

MATERIAIS INDISPONÍVEIS PARA EMPRÉSTIMO 

Revistas (periódicos) e Artigos (separatas) referentes à Produção 

Científica da FZEA: poderão ser fotocopia quando não estiver 

disponível on-line. 

 

Normas Técnicas: disponível apenas para consulta local. 
 

PENALIDADES 

Será aplicada a suspensão por dia de atraso e por material 

bibliográfico retirado. 

Para os empréstimos temporários não devolvidos no prazo 

estabelecido, será aplicada a suspensão por hora de atraso e por obra. 

 

 

 
 

 

RESERVA DE MATERIAL 

Será efetuada, desde que a obra esteja emprestada e o usuário não 

tenha nenhum impedimento/suspensão por atraso em uma das 

Bibliotecas do SIBi/USP.  

Assim que o livro for devolvido, o usuário será notificado via email e 

terá até o próximo dia útil para retirá-lo.  

A reserva poderá ser realizada das seguintes formas: 

 

a) via DEDALUS – Banco de Dados Bibliográficos da USP 

1 – Acessar o DEDALUS: www.dedalus.usp.br  

2 - Realizar a busca e localizar o material a ser reservado. 

3 – Selecionar a Biblioteca que possui a obra e clicar na opção 

Reserva (lado esquerdo da tela). 

4 - Fornecer o Nº USP e a senha (caso seja o primeiro acesso ou 

tenha esquecido a mesma, procure uma das Bibliotecas do 

SIBi/USP para ativá-la).  

5 - Definir o período de interesse pela reserva, assim a mesma 

será excluída automaticamente do sistema após o vencimento. 

6 – Clicar em OK. 

7 - Clicar em ENCERRAR SEÇÃO para sair do sistema. 

 

b) via PORTAL DE BUSCA INTEGRADA 

1 – Acessar o Portal: http://www.buscaintegrada.usp.br. 

2 - Acessar o campo Identificação. 

3 - Escolha a opção SIBiUSP (senha da biblioteca). 

4 - Fornecer o Nº USP e a senha. 

5 - Realizar a busca e localizar o material a ser reservado. 

6- Encontrado o item, clicar sobre o link “Localização” e definir 

a biblioteca de interesse. 

7 – Clicar sobre o nome da biblioteca. Aparecerá a lista dos 

exemplares. Se todos eles estiverem emprestados, aparecerá 

em Opções de Solicitação o link “Reserva”. Clicar sobre ele. 

8 – Uma nova janela abrirá, apresentando os detalhes da 

solicitação. Para confirmar a reserva, clicar sobre “Reserva”. 

9 - Clicar em Sair para desconectar sua conta. 

 

RENOVAÇÃO DE MATERIAIS 

O material poderá ser renovado via WEB, no máximo, três 

vezes, desde que não haja reserva e o usuário não tenha nenhum 

impedimento/suspensão em uma das bibliotecas do SIBi/USP. 

Esgotadas as três renovações, o usuário deverá procurar a 

biblioteca para realizar a devolução da obra e emprestá-la 

novamente no Balcão de Atendimento. 

Para realizar a renovação, proceda da seguinte forma: 

 

a) via DEDALUS 

1- Acessar o DEDALUS www.dedalus.usp.br  

2- Selecionar a opção IDENTIFICAÇÃO. 

3 – Escolha a opção SIBiUSP (senha da biblioteca), fornecer o 

Nº USP e a senha, clicar em ok. 

4 – Selecionar a opção USUÁRIO. 

INFORMAÇÕES 

Horário de atendimento 

 
Período Letivo – Segunda à sexta-feira – 8h às 21h 

Sábados – 8h às 12h 

Período de Férias – Segunda à sexta-feira – 8h às 17h 

 

Atendimento on-line 
bibfzea@usp.br 

http://www.buscaintegrada.usp.br/
http://www.buscaintegrada.usp.br./

