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50 anos depois http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/293 154

75 anos de alemão na USP http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/426 226
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Banhado http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/448 272
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Bibliometria e cientometria no Brasil http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/129 1449

Biblioteca um lugar mágico http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/406 1023

Bichos da ESALQ http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/47 143

Brasil e Oriente Médio http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/271 199

Breve Compendio de Grammatica Portugueza http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/304 174

Caderno de jornalismo esportivo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/55 70

Caderno de jornalismo esportivo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/275 125

Caderno de jornalismo esportivo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/544 168

Cálculo é fácil http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/496 960

caminhos da bola pelas estradas de São Paulo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/173 227

Caminhos da Faculdade de Saúde Pública sustentável http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/63 50

Campeonatos mundiais e copas do mundo de basquetebol http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/444 820

Campo e cidade na América Latina http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/434 628

Canis lupus familiaris http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/326 680

Capoeiranças de Elis http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/316 313

Carolina Michaëlis de Vasconcelos http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/15 80

Cartilhas sobre o desenvolvimento do bebê, da criança e do adolescente http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/565 96

Casos seleccionados de análisis de fallas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/291 299

Casos selecionados de análise de falhas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/206 559

CEFER http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/51 79

Cem anos em Saúde Pública http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/348 223

Censura e classificação indicativa http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/230 177

Centros públicos de educação de jovens e adultos no estado de São Paulo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/148 356

China-Brazil partnership on agriculture and food security http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/468 612

Ciência Pós-normal http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/397 410

city as a commodity http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/175 575

Clarice Lispector http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/562 310

Classicismo, realismo, vanguarda http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/342 345

Classicismo, realismo, vanguarda http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/375 143

Cobertura e vigilância da fluoretação da água no Brasil http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/181 463

Coleção Alberto Lamego IEB/USP http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/430 202

Comércio de alimentos saudáveis http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/484 1115
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