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http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/348
Censura e classificação indicativa
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/230
Centros públicos de educação de jovens e adultos no estado de São Paulo
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Ciência Pós-normal
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http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/562
Classicismo, realismo, vanguarda
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/342
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http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/100
Física em São Carlos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/83
Fluxos culturais
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/172
FOB
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/45
Food and health: the scientific evidence informing the dietary guidelines for the Brazilian population
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/402
Footprints of foods and culinary preparations consumed in Brazil
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/442
formação de professores sob novos ângulos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/305
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Formando jovens divulgadores da ciência
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/236
Formas de tratamento, cordialidade e cortesias paulistas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/387
Foucault, arquivo, educação
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/530
Fronteiras incertas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/355
Gentílicos derivados de “Brasil” e o “português de torna-viagem” em fontes portuguesas dos séculos XVI, XVII e XVIII
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/329
Geografia e geopolítica da América do Sul
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/340
Geografia, literatura e arte
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/104
Geografias tocantinenses e outras leituras
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/384
Geometria
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/526
Geometria
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/563
Gestão da coleta seletiva e de organizações de catadores
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/159
Glossário de palavras portuguesas sufixadas em -mento
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/220
Grammatica portugueza accommodada aos principios geraes de palavra seguidos de immediata applicação pratica http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/425
Grandes primatas mantidos sob cuidados humanos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/452
Guia de apresentação de teses
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/144
Guia de diagnose para aulas práticas de fitopatologia
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/521
Guia de fontes de informação para startups
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/385
Guia de texturas macroscópicas e microscópicas e de estruturas de rochas vulcânicas brasileiras antigas da Amazônia.
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/295
Guia do acervo MAC USP
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/358
Guia prático para elaboração de oficinas e formação de multiplicadores
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/566
Hebraica
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/193
Histórias da horta da Faculdade de Saúde Pública
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/280
Homem & mulher
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/371
Horta na comunidade
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/249
Humanidades digitais e arqueologia
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/365
Identidade e diferença na canção latino-americana
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/374
Identidades e Políticas Educacionais na América Latina – Desafios para a Integração Regional
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/504
ImageVI’s: the software that collects the vegetation indices you need: user manual
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/463
Imaginário africano e afro-brasileiro
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/460
Imaginário do terror
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/346
Imaginário, espaço e cultura
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/110
Imaginários intempestivos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/367
Imaginários tecnocientíficos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/545
Imaginários tecnocientíficos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/546
Imediato, global e total na produção do espaço
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/302
Imigrantes em São Paulo
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/267
Iniciação aos esportes coletivos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/497
Inovação nas práticas e ações rumo à sustentabilidade
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/335
Integração, Gênero e Instituições na América Latina e na África
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/507
Introdução à Lingua Armênia Ocidental
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/474
Introdução à robótica educacional com Arduíno – hands on!
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/483
Introdução ao direito para a terceira idade
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/482
Introdução elementar às técnicas do calculo diferencial e integral
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/221
João Torrão
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/330
Jornalismo em gêneros
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/102
Jornalismo em gêneros
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/126
Jornalismo em gêneros
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/155
Jornalismo em gêneros
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/189
Kaingang, Guarani Nhandewa e Terena
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/203
Knowledge
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/21
Konjaku Monogatarishu
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/254
Lazer em tempo de isolamento social
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/573
Liberdade de expressão
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/408
Liberdade de expressão e campanhas eleitorais - Brasil 2018
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/351
Linguagem, cognição e interações
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/458
Linguagens, culturas, tecnologias e inclusão
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/476
Literatura e sagrado
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/432
Manual de aplicação de instrumento de auditoria do ambiente alimentar baseado na nova classificação de alimentos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/296
do Guia Alimentar
Manual de catalogação de filmes da biblioteca da ECA
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/58
Manual de catalogação de partituras da biblioteca da ECA
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 de operaciones, v. 1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/489
Manual técnico e de operação
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/308
Manual técnico operacional, v. 1
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/485
Mapeamento dos egressos do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/156
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 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
Museus etnográficos e indígenas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/464
Narrativas midiáticas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/555
No Chão da Floresta: Trabalho, Educação e Agroecologia na Amazônia
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/568
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
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O desenho na história
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/528
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 imaginário trágico de Machado de Assis
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/454
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 potencial pedagógico do Estudo do Meio no Vale do Paraíba
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/569
O rendimento da escola brasileira em questão
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/443
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
Oralidade e ensino
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/550
Orientação à queixa escolar
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/536
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 caminhos da pesquisa em modelagem
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/445
Os Carbonatitos Cretácicos da Plataforma Brasileira e suas Principais Características
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/490
Os donos do pedaço
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/322
Os estudos lexicais em diferentes perspectivas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/499
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
Os trajes de cena do teatro tradicional japonês
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/539
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
Paradoxo(s) da arte contemporânea
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/465
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 e diálogo sobre o Brasil contemporâneo
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/551
Pesquisa em educação
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/414
Pesquisas em andamento
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/492
Pesquisas em andamento
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/495
Pesquisas em Andamento: caminhos pela filologia e pela história e historiografia do português
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/500
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 design, gestão e tecnologia de Têxtil e Moda
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/461
Pesquisas em psicologia e políticas públicas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/413
Pesquisas em psicologia e políticas públicas II
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/529
Pioneirismo e educação empreendedora
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/192
Planejamento urbano e políticas ambientais
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/519
Plano de urbanização e regularização fundiária do banhado
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/447
Poesia armênia moderna e contemporânea
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/538
Poéticas dos lugares
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/572
Política, sujeitos e práticas produtivas no campo latino-americano
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/197
Por onde anda você? Where have you been? Mapeamento dos egressos do curso de engenharia de alimentos da Universidade
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/457
de São Paulo (MECEA 2019)
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 educativas e formação de públicos de museus
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/559
Práticas jornalísticas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/227
Práticas recentes de intervenções contemporâneas em cidades da América Latina
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/487
Prazo de validade de alimentos industrializados
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/498
Preparo de solo e manejo de formação de pastagens
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/479
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 de vizinhança hospitalar
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/446
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
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/481
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
Reflexões sobre o Patrimônio Cultural Brasileiro
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/570
Reflexões sobre Política, Economia, Sociedade e Trabalho na América Latina
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/514
Refrigeração e cadeia do frio para alimentos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/469
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
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Roland Barthes e o traje de cena
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/252
Rui Barbosa
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/475
Saberes lexicais
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/389
Salud escolar - aprendizaje social y responsabilidad pública: transversalidades y diálogos
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/493
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)
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/90
na Igreja Matriz do Recife de Pernambuco. Ano de 1658
Sistemas de manufatura
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/256
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
Social learning - dialogues and a participatory toolkit for the water, energy and food nexus: learning together to promote
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/429
a better future
Sociologia da socialização
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/209
Sólon de Atenas
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/455
Soluções detalhadas para 20 problemas da Olimpíada Internacional de Matemática
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/480
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
Tem bicho no meu nicho
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/494
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
Tópicos para o ensino de biblioteconomia
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/456
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
Type mineralogy of Brazil: a book in progress
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/540
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
Was du schon immer über Linguistik, DaF und Interkulturalität wissen wolltest, aber nicht zu fragen wagtest
http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/470
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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