
title link downloads

(Re) Conhecendo a USP http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/145 23

“Janelas para a natureza” http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/558 11

“O Pai de Família” de Diderot http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/533 15

50 anos depois http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/293 16

75 anos de alemão na USP http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/426 27

A coleção de vidros antigos, islâmicos e europeus no Museu  de Arqueologia e Etnologia da USP http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/217 12

A comunicação do sensível: acolher, vivenciar, fazer sentir http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/368 53

A constituição de uma sociabilidade republicana paulista nos tempos da propaganda (1876-1885) http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/451 15

A copa do mundo de 2014 na cidade de São Paulo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/336 7

A Educação em museus e os materiais educativos http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/233 38

A escola pública em crise http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/564 1328

A Geography of Agrotoxins use in Brazil and its Relations to the European Union http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/352 54

A lei 11.645/08 nas artes e na educação http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/525 105

A moda pela imagem do século XII ao século XVIII http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/560 45

A noite e a Internet http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/537 14

A pós-graduação em quimica na USP/São Carlos http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/324 35

A recepção crítica de Glauber Rocha no exterior (1960 - 2005) http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/574 83

A subcriação de mundos http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/405 189

Acervo: Outras Abordagens, vol. II http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/380 34

Acervo: outras abordagens:  vol. II http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/151 17

Acervo: outras abordagens:  vol. III http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/152 14

Acervo: outras abordagens:  vol. IV http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/153 13

Acervo: outras abordagens: vol. I http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/150 41

Ações de prevenção, promoção e proteção à saúde no ambiente escolar vinculadas ao aprimoramento profissional e CRNUTRI/FSP/USPhttp://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/307 12

Ações para conscientização do uso racional de energia  elétrica junto à comunidade no campus da USP de  Pirassunungahttp://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/214 32

Adaptation and public policies at the São Paulo macro metropolis: a science-policy approach http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/548 34

Agroinncuba http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/287 14

Alaiandê Xirê http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/435 551

Alemão em contexto universitário http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/390 87

Alguns dados históricos sobre as cochonilhas do carmim (Hemiptera, Homoptera, Dactylopiidae) http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/7 10

Alimentação e saúde http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/339 149

Almanaque da indumentarista Sophia Jobim http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/523 39

Ambiente urbano e sustentabilidade http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/258 86

América Latina y Corea del Sur http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/247 175

Análise de política social e direito http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/567 46

Análise de regressão http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/73 246

Análise estatística de relações lineares e não lineares http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/74 101

Análise integrada em bacias hidrográficas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/534 39

Análises de uma pandemia http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/554 93

Anatomia cardíaca aplicada à medicina veterinária http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/403 164

Animais enviados para Portugal, entre 1754 e 1805, pelos governadores da capitania de Pernambuco http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/8 12

Antiguidades contemporâneas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/98 48

Antropolíticas da educação http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/318 97

Aprendendo ciência e sobre sua natureza http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/84 133

Aprendizagem social e ferramentas participativas para o nexo urbano http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/423 32

Aproximações ao imaginário http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/453 56

Argumentação e discurso http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/472 113

Arqueologia hoje http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/338 158

Arte degenerada - 80 anos http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/381 35

Arte e Cultura Latino-Americanas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/503 30

Arte e educação http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/273 149

Arte_corpo_tecnologia http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/56 42

Artes e psicanálise http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/228 96

As vestimentas primitivas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/527 36

Atelier 17 and modern printmaking in the Americas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/379 42

Atelier 17 e a gravura moderna nas Américas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/378 64

Atenção primária, promoção saúde e o Sistema Único de Saúde http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/59 100

Aves e seus ambientes na Estação Ecológica de Itirapina, SP http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/535 15

Banhado http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/448 14

Barrios populares Medellín http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/488 15

basquetebol feminino nos Jogos Olímpicos : 1976-2016 http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/158 21

basquetebol masculino nos Jogos Olímpicos http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/132 20

Bibliometria e cientometria no Brasil http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/129 104

Biblioteca de absortância de telhas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/571 307

Biblioteca um lugar mágico http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/406 48

Bichos da ESALQ http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/47 21

Brasil e Oriente Médio http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/271 20

Breve Compendio de Grammatica Portugueza http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/304 41

Caderno de jornalismo esportivo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/55 10

Caderno de jornalismo esportivo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/275 8

Caderno de jornalismo esportivo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/544 146

Cálculo é fácil http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/496 98

caminhos da bola pelas estradas de São Paulo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/173 30

Caminhos da Faculdade de Saúde Pública sustentável http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/63 13

Campeonatos mundiais e copas do mundo de basquetebol http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/444 8

Campo e cidade na América Latina http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/434 33

Canis lupus familiaris http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/326 58

Capoeiranças de Elis http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/316 28

Carolina Michaëlis de Vasconcelos http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/15 10

Cartilhas sobre o desenvolvimento do bebê, da criança e do adolescente http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/565 163

Casos seleccionados de análisis de fallas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/291 75

Casos selecionados de análise de falhas http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/206 112

CEFER http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/51 8

Cem anos em Saúde Pública http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/348 16

Censura e classificação indicativa http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/230 8

Centros públicos de educação de jovens e adultos no estado de São Paulo http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/148 22

China-Brazil partnership on agriculture and food security http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/468 30

Ciência Pós-normal http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/397 94

city as a commodity http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/175 59

Clarice Lispector http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/562 121

Classicismo, realismo, vanguarda http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/342 34

Classicismo, realismo, vanguarda http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/375 17

Cobertura e vigilância da fluoretação da água no Brasil http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/181 29
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Coleção Alberto Lamego IEB/USP http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/430 15

Coletivos, mulheres e crianças em movimentos http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/575 313

Comércio de alimentos saudáveis http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/484 43
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Comunicação governamental http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/54 45

Comunicação, políticas públicas e discursos em conflito http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/364 200
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Contemporary art paradox(es): dialogues between MAC USP’s and Paço das Artes’s collections http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/473 14
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Controvérsias em museus de ciências http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/238 6
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Cultura nordestina no contexto urbano do sudeste http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/399 50
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Culturas e identidades brasileiras http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/80 100

Curso de resistência dos materiais http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/194 350

Das coisas que nos fazem pensar, que nos forçam a pensar http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/369 25
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