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http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/57
Manual de cuidados e procedimentos com animais de laboratório do biotério de produção e experimentação da FCF-IQ/USP
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/46
Manual de procedimentos técnicos do projeto Arquigrafia. 2.ed.
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/312
Manual técnico de controle sanitário para peixes ornamentais
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/219
Manual técnico e de operação
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/308
Mapeamento dos egressos do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/156
Market for technical and scientific books in Brazil
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/32
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Masp.etc.br
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/424
Materiais para a economia criativa
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/269
Materiais para a economia criativa
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/270
Materiais para a economia criativa
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/289
Materiais para a economia criativa
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/347
Mediações críticas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/182
Memória dos 30 anos do bacharelado em química na USP
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/320
Menções ao Pau-Brasil do velho e do novo mundos em fontes portuguesas dos séculos XV, XVI e XVII
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/82
Mercado de libros técnicos y científicos en Brasil
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/34
Mercado de livros técnicos e científicos no Brasil
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/28
Mercado editorial brasileiro
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/264
Metalografia e análise de falhas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/294
Metalografia y análisis de fallas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/300
Metodologia AMMI
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/50
Microbiologia do solo
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/109
Mídia, discurso e ensino
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/225
Modernismos em diálogo
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/313
Momotaro
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/255
Monitoramento e manejo de macrófitas aquáticas em reservatórios tropicais brasileiros
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/140
Morfologia da raiz de plantas com sementes
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/48
Morfologia do caule de plantas com sementes
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/49
Museus e indígenas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/86
Novas aquisições do acervo MAC USP
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/359
Novas terras, diferentes flores
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/412
O Brasil, como nome do país, em textos portugueses quinhentistas e a primeira moeda com o nome “Brasil"
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/328
O ensino da arte no contexto brasileiro atual
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/361
O ensino de alemão em contexto universitário
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/420
O espelho e a máscara
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/370
O mito de Drácula
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/345
O mito de Frankenstein
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/213
O Museu Paulista e a gestão Afonso Taunay
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/216
O negro nos espaços publicitários brasileiros
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/392
O português na África Atlântica
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/421
O traduzir traduzido
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/401
O último banquete em Herculano
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/265
Obtenção e processamento do leite e derivados
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/200
Olhando fora da caixa
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/138
Olhares sobre os diferentes contextos da biodiversidade
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/237
Óptica moderna
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/96
Origem do nome "América" e o Brasil na cartografia quinhentista
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/282
Orquídeas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/419
Os "Brasis"
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/396
Os 100 primeiros doutores da área de química analítica da pós-graduação em química do IQSC 1989-2003
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/323
Os donos do pedaço
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/322
Os estudos lexicais em diferentes perspectivas. Volume VII
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/211
Os limites da acumulação, movimentos e resistência nos territórios
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/317
Os outros, os mesmos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/198
Panorama das ações ambientais na USP Leste até 2017
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/223
Para documentar a história da moda
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/165
Para vestir a cena contemporânea
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/292
Para vestir a cena contemporânea
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/373
Pegadas dos alimentos e das preparações culinárias consumidos no Brasil
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/393
Pelas veredas da etimologia
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/121
Pesquisa em educação
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/414
Pesquisas em design, gestão e tecnologia de têxtil e moda
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/70
Pesquisas em design, gestão e tecnologia de têxtil e moda
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/71
Pesquisas em design, gestão e tecnologia de têxtil e moda
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/72
Pesquisas em design, gestão e tecnologia de têxtil e moda
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/118
Pesquisas em design, gestão e tecnologia de têxtil e moda
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/191
Pesquisas em design, gestão e tecnologia de Têxtil e Moda
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/297
Pesquisas em design, gestão e tecnologia de Têxtil e Moda
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/309
Pesquisas em psicologia e políticas públicas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/413
Pioneirismo e educação empreendedora
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/192
Política, sujeitos e práticas produtivas no campo latino-americano
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/197
Por que o mar tem essa cor?
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/278
Por que os sociólogos erram sempre?
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/186
Por uma crítica do visível
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/79
Pós-tudo e crise da democracia
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/274
Práticas jornalísticas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/227
Princípios e recomendações para o manejo de pastagens
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/122
Privacidade, sigilo e compartilhamento
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/154
Processos de criação na educação e nas artes
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/272
Produção imobiliária e reconfiguração da cidade contemporânea
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/284
Produtividade e preços em sistemas sraffianos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/91
Projeto e contexto
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/391
Promoção da saúde na educação básica e a licenciatura em enfermagem
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/108
Psicologia na assistência social
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/212
Publicar em Psicologia
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/16
Publicidade antirracista
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/431
Publishing in Brazil
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/344
Recife e Salvador na visão dos capuchinhos italianos missionários no Reino do Congo (1667-1703)
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/85
Recomendações para correção e adubação de pastagens tropicais
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/251
Relações Internacionais de âmbito Subnacional
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/266
Repensar a universidade
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/224
Repensar a Universidade II
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/411
Reproposta para todas as idades
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/337
Restauração da diversidade
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/325
Revistas científicas em ciências da saúde
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/64
Roland Barthes e o traje de cena
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/252
Saberes lexicais
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/389
Sambaquis
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/366
Segurança alimentar e nutricional
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/61
Sermão da Conceiçam da Virgem Maria Nossa Senhora, que pregou o R. Padre Antônio de Sá da Companhia de Iesu(s) na
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/90
Igreja Matriz do Recife de Pernambuco. Ano de 1658
Sistemas de manufatura
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/256
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Sobre Exposições
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/357
Sobre os nomes populares dados aos felinos do gênero Leopardus (Mammalia, Carnivora, Felidae)
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/25
Sociologia da socialização
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/209
Sustentabilidade na USP
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/334
SustentAREA a rede alimentar
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/101
Tabela nutricional de suplementos para uso em inquéritos dietéticos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/62
Teatro português
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/319
Tecendo literatura
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/184
Temas atuais em mudanças climáticas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/315
Tendências em comunicação digital
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/87
Teorias e métodos em melhoramento genético animal
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/162
Teorias e métodos em melhoramento genético animal
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/163
Teorias e métodos em melhoramento genético animal
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/164
Terra à vista
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/404
Terra Brasilis
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/356
Tesauro brasileiro de turismo
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/208
Texto e Tela
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/185
Trabalho, educação e lazer
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/170
Trajetórias teórico-metodológicas nos estudos do discurso
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/436
Transições produtivas, agroecológicas e culturais no campo brasileiro
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/409
Tuberculose em primatas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/27
Um olhar sobre a literatura comparada no Brasil
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/215
Um outro acervo do MAC USP
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/354
Universidade em Movimento
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/141
urban crisis
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/147
USP na escolinha
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/350
Viagem de Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio na Capitania de S. José do Rio Negro (1774-1775) (Ms do Arquivo Ultramarino
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/81
de Lisboa
Vocabulários de compromissos e estatuto adamantinos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/14
Zebro
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/11
Zoonímia tupi nos escritos quinhentistas europeus
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/6
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