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BIBLIOTECA DO IME - USP
A Biblioteca "Carlos Benjamin de Lyra" foi fundada em
1969 e atualmente possui uma das mais completas
coleções na Área da Matemática de toda a América
Latina.
Especializada em Matemática Pura e Aplicada,
Estatística e Ciência da Computação, seu acervo é
constituído por livros, periódicos, teses, dissertações,
relatórios, multimeios (CD, DVD, VHS) e trabalhos da
produção científica docente do IME.
Este Guia tem como objetivo orientar os usuários na
utilização dos recursos de pesquisa disponíveis
facilitando o acesso à informação. São apresentados
também os serviços oferecidos e outras informações
sobre o funcionamento da Biblioteca.
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A BIBLIOTECA EM NÚMEROS

Acervo de aproximadamente 226.000 itens assim divididos:
Livros 62.000
Teses e Dissertações 6.000
Fascículos de Periódicos 153.000
Multimeios (CD, DVD, VHS) 230
Outros tipos de materiais 5.000
Produção Docente Cadastrada 8.490
Instalações Físicas
Espaço Físico 1.642,42 m²
Salas de Estudos em Grupo 12
Salão de Estudos 24 horas 01
Assentos para usuários 220
Equipamentos para usuários 08
Equipe
05 Bibliotecários
03 Técnicos
04 Básicos
01 Estagiário
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ORGANIZAÇÃO DO ACERVO

O acervo da Biblioteca está dividido em dois andares.
Térreo:
Encontram-se os Livros, Teses, Dissertações, Relatórios e
Multimeios.
1º Andar:
Localizam-se as Revistas Acadêmicas e Obras Especiais.

Disposição dos livros nas estantes
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Os livros estão organizados de acordo com a classificação da
Biblioteca do Congresso (LC), em ordem alfanumérica, conforme
esquema geral abaixo:
QA1-3 Matemática-Geral
QA7-12 Lógica Matemática
QA21-29 História da Matemática e Biografias
QA36-45 Matemática - Textos Gerais
QA47 Matemática Finita
QA48 Modelos Matemáticos
QA80 Estudo e Ensino da Matemática
QA90 Recreações Matemáticas
QA95 Nomografia
QA101 Aritmética
QA109 Matemática Financeira
QA141 Sistemas de Numeração
QA143 Sistemas Numéricos
QA150-255 Álgebra e Teoria dos Números
QA273-282 Probabilidade e Estatística
QA285 Pesquisa Operacional
QA287 Simulação
QA289 Teoria dos Jogos
QA300-369 Análise
QA370-378 Análise Funcional e Operadores
QA379 Teoria Ergódica
QA381 Teoria da Informação e Comunicação
QA383-385 Teoria de Sistemas e Controle
QA387 Cálculo de Variações
QA388 Economia Matemática
QA390 Programação Matemática
QA400-439 Análise Numérica
QA440-590 Geometria
QA611-613 Topologia
QA700-869 Computação
QA900 Matemática Aplicada
QB Astronomia
QC Física
QH Biomatemática
QP34 Fisiologia
QP351 Neurofisiologia
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SERVIÇOS AOS USUÁRIOS
* Alguns serviços estão disponíveis apenas para alunos de
graduação, pós-graduação, docentes e funcionários do IME.

Empréstimos e Consultas - o acesso ao acervo é livre para consulta a todos
os interessados. Os empréstimos são restritos aos usuários com vínculo
USP, de acordo com a Portaria USP GR 6915, de 28 de junho de 2017.
Reservas e Renovações online de itens emprestados - tutorial:
https://www.ime.usp.br/bib/comousarodedalus
Aplicativo Móvel Bibliotecas USP - possibilita a pesquisa no acervo das
bibliotecas diretamente do seu iPhone, iPod ou iPad. Disponível na AppStore
e no Google Play. Veja todas as funcionalidades em:
http://www.app.usp.br/?page_id=59
EEB Empréstimos entre bibliotecas conveniadas, localizadas da cidade de
São Paulo (ex: Mackenzie, PUC, FGV) - o pedido deverá ser feito
pessoalmente na Biblioteca do IME.
SISWEEB Empréstimos entre bibliotecas - com USP fora do Campus, USP
Interior Unesp e Unicamp. Tutorial para se cadastrar:
https://www.ime.usp.br/images/arquivos/bib/Tutorial_SISWEEB_IME.pdf
Pedidos: http://www.iqsc.usp.br/eeb/index.php
Comut - para artigos e outros documentos não localizados nos acervos
impressos ou digitais da USP, verificamos a possibilidade de obtenção de
cópias nas principais bibliotecas do Brasil: http://bit.ly/2BFQadl
Fichas catalográficas para teses e dissertações - elaborada pela Biblioteca.
A solicitação deverá ser feita conforme orientações no site:
https://www.ime.usp.br/bib/ficha-catalografica
Orientações para elaboração de trabalhos acadêmicos (TCC, Teses,
Dissertações) - dúvidas poderão ser tiradas pessoalmente ou por email.
https://www.ime.usp.br/bib/diretrizes-teses-dissertacoes
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Referências Bibliográficas e Citações - a Biblioteca oferece orientação para
formatação de citações e referências:
https://www.ime.usp.br/bib/diretrizes-teses-dissertacoes
Gerenciadores de referências e citações - existem diversas ferramentas para
gerenciamento e organização de referências e citações. Saiba mais em:
https://www.ime.usp.br/bib/escrita-cientifica
Apoio a pesquisas - atendimento personalizado para o aluno/pesquisador do
IME auxiliando-o em pesquisas bibliográficas e na busca por artigos de
periódicos em bases de dados e bibliotecas digitais.
Treinamentos e visitas guiadas - capacitação para pesquisas em diversas
fontes de informação, portais e bases de dados. Agendamento individual ou
para grupos: https://goo.gl/VyXxbp
Identificador de Pesquisador - orientação para obtenção de identificadores
como o ORCiD, Researcher ID e Scopus ID. Agendamento: bib@ime.usp.br
Solicitação de ISBN - para livros produzidos pelo IME. O autor ou
Departamento deverá solicitar orientação por email: bib@ime.usp.br
Sugestões de novas aquisições - a sugestão pode ser feita preenchendo o
formulário em: https://goo.gl/69AwYt
Eduroam rede sem fio para acesso à Internet. Instruções para configuração:
http://eduroam.usp.br/como-usar/
Conexão VPN - ferramenta que possibilita acesso remoto (fora da USP) às
revistas eletrônicas, e-books e bases de dados assinadas pela USP e pela
Capes: http://bit.ly/2z2z6B1
CAFe - acesso remoto aos conteúdos do Portal Capes com senha única
USP: https://bit.ly/2GWEt6w
Facebook - divulgação dos produtos e servicos da Biblioteca, eventos, novas
aquisições e difusão de informações de interesse da comunidade IME:
https://www.facebook.com/bibliotecaimeusp/
Website - https://www.ime.usp.br/bib
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PESQUISAS
DEDALUS - catálogo online para consulta e localização dos materiais no
acervo: http://www.dedalus.usp.br
Portal de Busca Integrada - interface única para pesquisa dos recursos
impressos e eletrônicos. Apresenta todo o conteúdo do Dedalus e mais o
acervo digital disponível para a USP: http://buscaintegrada.usp.br/
Portal Capes - acesso ao conteúdo assinado de revistas eletrônicas, livros
eletrônicos e bases de dados: http://www.periodicos.capes.gov.br/
Bases de Dados - acesso aos recursos assinados pela USP, pela Capes ou
de acesso gratuito. http://www.sibi.usp.br/bases-dados/
Bases de Dados mais usadas pelo IME - na página da Biblioteca do IME
destacamos as bases mais importantes em Matemática, Estatística e
Ciência da Computação: ACM Digital Library, ArXiv.org, IEEE Xplore,
JSTOR, MathSciNet, Project Euclid, SienceDirect, Scopus, Springer Link, Web
of Science e ZbMATH. https://www.ime.usp.br/bib/base-dados
Revistas Eletrônicas - periódicos assinados pela USP, pela Capes ou de
acesso aberto: https://www.ime.usp.br/bib/revistas-eletronicas
E-Books - livros eletrônicos assinados pela USP, pela Capes ou de acesso
aberto: http://www.sibi.usp.br/ebooks/
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - BDTD - acesso ao texto
completo de teses e dissertações defendidas na USP:
http://www.teses.usp.br
Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP - BDPI - registro da
produção científica e acadêmica dos pesquisadores, Departamentos e
Unidades da USP - http://bdpi.usp.br/index.php
Biblioteca Digital Europeia da Matemática - EuDML - diponibiliza a literatura
matemática publicada na Europa - https://eudml.org/
SciELO - biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de
revistas científicas brasileiras de acesso aberto: http://www.scielo.org
São Paulo Journal of Mathematical Science - revista oficial do IME,
publicada pela Springer, que apresenta artigos originais e de revisão nas
áreas de Matemática, Ciência da Computação e Estatística:
https://www.ime.usp.br/~spjm/
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REGRAS PARA EMPRÉSTIMOS
De acordo com a Portaria USP GR nº 6915, de 28/06/2017, alunos
regularmente matriculados, funcionários e docentes USP serão
automaticamente inscritos na Biblioteca no ato da matrícula ou admissão
e são identificados por meio do cartão USP ou pela carteirinha digital
e-card) da Universidade.
O usuário cadastrado terá direito a empréstimos de obras do acervo das
Bibliotecas USP, com quantidade e prazo determinado, de acordo com a
categoria a qual pertença:

Aplica-se um dia de suspensão ao serviço de empréstimo para cada dia de
atraso na devolução do material, por item atrasado, o que impede o usuário
de realizar novo empréstimo de material bibliográfico nas bibliotecas da USP.
Ao usuário que danificar ou extraviar material bibliográfico, mesmo
apresentando Boletim de Ocorrência, é obrigatório o ressarcimento à
Biblioteca mediante a reposição de obra idêntica, em bom estado de
conservação.
Como efetuar Renovação de empréstimos:
Para RENOVAR seus empréstimos via web, acesse: www.dedalus.usp.br
1 - No menu superior, clique em Identificação;
2 - Selecione SIBiUSP (senha da biblioteca). Digite o seu nº USP e a senha
da Biblioteca.;
3 - Novamente no menu, clique em Usuário, para ter acesso à sua conta;
4 - Clique no número referente à quantidade de empréstimos registrados;
5 - Para renovar seus empréstimos, clique na opção Renovar Selecionados
ou Renovar Todos;
6 - Verifique se realmente a renovação foi efetivada, pois em caso de atraso
ou reserva, a data não será modificada;
7 - Após utilizar os serviços, clique em Encerrar Sessão e depois em OK.
Cada empréstimo poderá ser renovado por até 3 vezes, desde que não haja
reserva para o item. Na 4ª vez, o livro deverá ser apresentado na Biblioteca.
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OUTRAS INFORMAÇÕES
Espaços para estudo:
A Biblioteca possui várias poltronas para leitura distribuídas pela Biblioteca, 12
salas para estudo em grupo, 1 salão com funcionamento 24 horas com mesas
individuais para estudo, uma bancada com divisões para estudo individual no
térreo, 1 bancada com divisões no andar superior e 4 mesas com 6 lugares cada
uma no andar superior, totalizando 220 assentos.
Guarda-volumes: os usuários podem utilizar o guarda-volumes enquanto
estiverem usando os espaços da Biblioteca.
Gráfica: o serviço do cópias, existente no Bloco B do IME, atende mediante a
aquisição de fichas que podem ser compradas na sala da Atlética, das 8h00 às
21h00.
Scanner: a Biblioteca oferece scanner planetário de autoatendimento disponível
aos usuários.

Horário de Atendimento:
Período letivo
De 2ª a 6ª feira das 8h00 às 21h30
Sábados: das 9h00 às 13h00
Período não letivo *
De 2ª a 6ª feira das 8h00 às 20h00
* Segue o Calendário Acadêmico Geral da USP.

Endereço:
Rua do Matão, 1010 - Bloco A - CEP 05508-000 - São Paulo - SP
+55(11)3091-6109 / 3091-6174
e-mail: bib@ime.usp.br / atendbib@ime.usp.br
website: www.ime.usp.br/bib
facebook: www.facebook.com/bibliotecaimeusp
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