
Comunicado da Biblioteca Central

A Biblioteca Central do Campus USP de Ribeirão Preto (BCRP) encontra-se em obras visando
sua modernização (USP inicia modernização de bibliotecas por Ribeirão Preto) e, atualmente, sem
atendimento no local; dessa forma, as solicitações de empréstimos e capacitações são atendidas via e-mail
(bcrp@usp.br) e para dúvidas, orientações e informações há também os telefones (16) 3315-8510 / 8533.

Para empréstimos de livros acesse o Banco de Dados Bibliográficos Dedalus, Portal de Busca
Integrada e/ou aplicativo Bibliotecas USP; busque pela obra (autor, título etc.); verifique a disponibilidade
(caso o item esteja emprestado haverá indicação de data de devolução e a opção "reservar"); nos informe os
dados bibliográficos (autor, título, ano...), via e-mail, para buscarmos pelo item no acervo; e aguarde
comunicação para retirada/empréstimo.

As devoluções de livros são recebidas na Rua Clóvis Vieira, casa 30, de segunda a sexta-feira
das 8h30 às 21h30. É possível renovar o(s) empréstimo(s) de livro(s) até a data da devolução, desde que não
haja reservas para o item (limite de três renovações). Para conferir a situação dos empréstimos, renovar e
reservar materiais bibliográficos acesse Dedalus, Portal de Busca Integrada e/ou aplicativo Bibliotecas USP:

No Dedalus:

- clique em Identificação

- insira número USP e senha

- clique em Usuário

- clique na quantidade de empréstimos

- clique em Renovar (todos ou selecionados).

Aproveitamos para informar que o Portal de Busca Integrada disponibiliza cerca de 460
mil títulos de livros eletrônicos, assim como o Portal de Periódicos da CAPES, além de mais de oito mil eBooks
da Pearson e publicações acadêmicas de todo o mundo estão disponíveis para a comunidade USP. Mais
recursos e fontes de informação disponíveis:

Acesso Aberto Repositório CRUESP

Bases de Dados A-Z Revistas Eletrônicas A-Z

Espaço do Pesquisador Revistas USP

Livros abertos Saúde Pública

Livros Eletrônicos (e-Books) ScienceDirect

Obras Raras Tecidoteca

Partituras Teses e Dissertações

Produção USP Trabalhos Acadêmicos

Para melhor utilização dos recursos eletrônicos é necessário conectar-se via VPN;

Atenciosamente

bcrp.prefeiturarp.usp.br/

instagram.com/bcrpusp/

facebook.com/bcrpusp/

twitter.com/bcrpusp

blogbcrp.blogspot.com
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