
 

Biblioteca MAC USP: recursos digitais 

 

A Biblioteca MAC USP, através do portal da Agência USP de Gestão da Informação 

Acadêmica (AGUIA), fornece acesso a inúmeros recursos digitais, para pesquisas online. Para o 

acesso remoto às bases de dados, periódicos eletrônicos e outros acervos digitais do portal é 

necessária a instalação da Virtual Private Network (VPN), que fornece conectividade a partir de 

qualquer computador ou dispositivo móvel à comunidade USP, mediante o uso da senha única 

USP. 

Para a instalação, o usuário deverá acessar o link e proceder conforme a orientação: 

https://www.aguia.usp.br/portfolio/servicos/conexao-remota/ 

No Portal AGUIA, na barra superior do Menu, o usuário encontrará um link para as 

Bases de Dados. Nesta página, o usuário poderá buscar por suas bases de dados de preferência 

ou filtrar pelo nome da editora, área de conhecimento ou assunto. Algumas das bases de dados 

mais utilizadas na área de Humanas são Art Full Text, Getty Research Portal e JSTOR. Essas 

bases oferecem inúmeras possibilidades de busca por termos, como nome de artista, títulos de 

livros ou de artigos de revistas, ou mesmo a pesquisa dentro de um título de periódico. A 

própria base de dados sinaliza a existência da íntegra do artigo ou do próprio pdf, com o aviso 

“full-text article”. O pesquisador poderá otimizar e refinar suas buscas utilizando a pesquisa 

avançada e termos mais específicos. É importante ressaltar que as bases de dados são 

internacionais e geralmente seus assuntos são indexados com termos em inglês.  

No Menu, acessando Revistas de A-Z, o usuário poderá buscar pelo periódico de seu 

interesse, e acessando todo seu conteúdo. Há também a possibilidade de buscar o título do 

periódico no Dedalus, que informa se a revista consta da lista de assinatura de periódicos da 

USP ou CAPES.  

O Portal de Busca Integrada realiza a pesquisa nos acervos bibliográficos da USP, 

podendo retornar resultados como um livro físico, um artigo de revista escrito por algum 

docente da USP e neste caso, haverá a integra. Caso o artigo esteja em algum periódico dentro 

das bases de dados da USP ou CAPES, é necessário estar logado no VPN, para que o periódico 

seja consultado. O Portal também pode ser acessado no aplicativo, disponível para Android e 

iOS.  

No Repositório da Produção Intelectual da USP está armazenada a produção dos 

docentes da USP, com acesso aberto a toda comunidade e no site do MAC USP, na aba 

https://www.aguia.usp.br/
https://www.aguia.usp.br/portfolio/servicos/conexao-remota/
http://www.aguia.usp.br/bases-dados/
https://www.aguia.usp.br/revistas-az/
http://dedalus.usp.br/
http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do
http://www.sti.usp.br/appusp/bibliotecas-usp/
https://repositorio.usp.br/


Biblioteca, o aluno também encontrará a íntegra dos catálogos da Jovem Arte Contemporânea 

(JAC) para download. 

No banco de teses  o pesquisador encontrará armazenado todas as teses oriundas dos 

programas de pós graduação, com a integra da mesma.  A busca será pela área Estética e 

Historia da arte para o PGEHA e Museologia para o Interunidades em Museologia.  

O usuário poderá requisitar mais informações escrevendo para a Biblioteca MAC USP: 

bibmac@usp.br. 

http://www.mac.usp.br/mac/conteudo/biblioteca/biblioteca.asp
mailto:bibmac@usp.br

