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F,ditorial
Temos trabalhado na

BibÌioteca do lnstituto de
Geociênciâs visando implantar
novas atividades e buscar a
mclhoria dos serviços já existgntes,
fomecendo dessa forma a

maximiz¿ção do uso de todos os

sorviços oferecidos.
O objetivo desta publicação

é informa¡ aos usuários as ativida-
des descnvolvidas pela Biblioteoa,
notfcias de i¡teresse e estabelecer
um canal decomunicação ent¡e os

usuários e a Biblioteca,
Crlticas dúvidas e sugcstões

poderão ser encaminhadas, por
escrito, à Di¡etoria da Biblioteca.

rnronu,Lçons
úrnrs

Horário da Biblioteca:

8:00 às 19:00h
Férias

8:00 às l8:00h

Telefones:
Diretoria

818-4292 / Rosa
Segão de
Aquisição e Publicações

818-4290 / É¡ica
Seção de

Processamento Técnico
818-4293 / Elisa

Seção de
Atendimento ao Usuário

818-4245 / Cida
Balcão de
Empréstimo

818-4140
B¡enda - Éúca Celeste

Setor de
Audiovisuais

818-4139 / Estelâ

lnstituto de Geoc¡ências

Exposições

Period¡camçnte a Biblioteca
organiza exposições de matcriais do
acervo sobre temas de interesse para

a área de Geociências.
No inlcio de cada ano, expo-

mos os vários tipos de materiais que

compõem nosso acervo e as publica-

çöes do Institùto e da Biblioteca.
No momenlo, eståo em expo-

siçâo amostras de minerais e rochas
recebidos em doação,

Voce também pode sugerÍ tc-
mas para essas expofições ou utilizar
nocso espaço pa.ra expor seus traba-
lhos, Os inþressados podem fala¡ com
Érica na Segão de Aquisiç4o c publi-
caçöes (R: 4290).

Nosso Informativo
está sem nome

Abrindo espaço para a partici-
pação do nossos usuá¡ios, estamoi
aceitando sugestões de nome para

nosso informativo. Palicipo entrçgan.
do suas sugestõcs para Cida (Seção

de Atendimento ao UsuÁrio).
No próximo númgro putrlica-

rgmos todos os nomes sugeridos. O
mais votado será colocqdo em nosso
informalivo.

Universidade de São Paulo
Instituto de Gcociências

Çerviço de Biblioteca'

Rua do Lago, 562.

Cep:05580-900 ,

Cidade Universitária
São Paulo - Sp

Mudanças no Regulamento de
Empréstimo e Consulta

Por sugestão do Conselho de Biblioteca, a Congregsção do Ig aprovou

mudanças no Regulamento de Empréstimo e Consulta, no que se refere as

penalidades pelo atraso na devolução do material emprestado, A partir do dia 2? de

março. as penalidades passara¡Î a ser as seguinles:

CAPiTULO V

DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 14 - O usuário que não devolver à Biblioteca, no Prazo estiPulado'

o material bibliográfico e/ou audiovisual retirado pam

empréstimo ficará sujeito à suspensão da mahlcula na

biblioteca por prazo equivalente ao dobro do tempo do

atraso.

S l" - A pena rcferida no "caput" deste artigo poderá ser reverti
da em multa equivolente a l9lo do salário mlnimo vigente

à época por dia de atraso.

$ 2'- A reversão em multa Prevista no parágrafo anterior não

poderá ser feita aPós a tercei¡a suspensão rocebidû no

mesmo ano.

Qualquer dúvida fale com Cida, na Seção de Atendimento ao Usuár¡o.

lnfobib
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sERVIçO
DE

BIBLIOTECÄ

O Serviço de Biblioteca (SB)
do lirstituto de Geociêrcias (IGc) da

Universidade de São Paulo (USP)tcm
por finalidade promover e estimul¿¡r

o gstudo e a Pcsquisa na área de

Geociências, aEavés da diwlgação de

seu acervo, tomando'o aoesslvel a

professores, alunos, funcionários e

pcsquisadores.

SERYIÇOS PR.ESTADOS

A Biblioteca oferece a seus

usuários os seguintes scrviços :

.Empréstimo e consulta do acervo;

.Empréstimo-Entre-Bibliotecas;

.Comutagão Bibliográfica;

.Busca Bibliográfica em Bases de
Dados Naoionais e Estrangeiras;
,Cri€nt¿ção ao Usuário;
,Normalizåção Bibliográfica;
.Controle da produção técnico-

cientffica;
.Serviço de Alerta;
.lntercâmbio e Venda de Publicações.

Boletim lG-USP i Série Didática
Boletim IG-USP ; Série

Cientlfica
Boletim IG-USP : Publicação

Especial
Sumários/Alerta IG

ACERVO

O ac€rvo é de livre acesso,

especializado na área de Geociências
e composto pelos seguintes materiais:

Livros: 10.725
Teses; 2.151
Eventos 1.273
Tltulos Periódicos; 1.792

Separatas: 636
Mapas:3.840
Projetos; 900
Diapositivosi 124 coleçõcs compostas

por 3.474 slides
Fil¡nes em vfdeo: ?2

ACESSO AO DOCUMENTO

Os usuários podem ter acesso

ao documento aravés de i

.Empréstimo;

.Empréstimo-Entre-Bibliotecas ;

,Comutaçâo Bibliográfica;
.Serviço de Reprogralta.

LOCALTZAÇAO
DE

MIA,TERIAIS

A localização de materiais que

compõem o acervo da Bibliotegapode

ser feita através de ì

.Catálogos de autor, tltulo e assunto;

.Catálogos de periódicos;

,Banco de Dados Bibliográficos da

USP-DEDALUS:
,catálogos em microfichas e em CD-

ROM,

A localizaçåo de materiais ein

outfas Bibliotecas Pode ser feita
at¡avé5 de:

.Banco de Dados Bibliográficos da

USP-DEDALUS;
,Catálogos em microfichas e em CD-
ROM.

INSCRIÇÃO

A inscrição na Biblioteca dá o

direito ao usuário de emPrestar
materiais que comPõem seu ace¡vo'

de acordo com o Regulamento de

Empréstimo.
Poderão se inscievcr todos os

professores, alunos e funcionários do

tcc, além de usuários caracterizados

como ospeciais (€stag¡ários, ex-
alunos, ex-professores/pesquisadores

ç visitantes ligados a área de

Geoçiências). Neste caso é necessário

que um docente do IGc âvalize e

determine o prazo de validade da

inscrição,
Documentos necessários Pa¡a

a inscrição:
.02 fotos 3 X4 (recentos);

.co¡iìproYante de residência;

.cartão de identificaçAo USP

CONSELHO
DE

BIBLIOTECÁ

O conselho dc Biblioteca tem

como atividade principal aseleção do

material bibliográflco a ser adqu¡rido.

É formado por quatro professores,

sendo um representan(e de cada

Departamento, o Diretor do Serviço

de Biblioteca e dois alunos - um da

graduagão e outro da pós'graduação.

RECOMENDAÇÕES

I - Não falar alto;caso sejanccessário

realizar trabalhos em gruPo,
utiliz& as salas de estudo do 2"
piso;

2 - Não exponha os livros ao sol e

mantenha-os em lugar seco;

3 - Retirar os livros da estånte pelo

meio da lombada;
4 . vi¡ar as páginas pelo meio;

5 -Não riscar, escrever ou aEançar
folhas dos livros;

6 - Nâo usar fita adgsiva nem cols
para consertos; e

? - Não consumir alimentose bebidas

na Biblioteca;

Em caso de dúvidas,
consulte a Bibliotecária de Referência,

LEMBRE-SE

- É proibido fumar (Lei Estadual

número 3038 de l9/03/1981)

- Não retirar matcriol sem registrá-lo

no Balcão de Empréstimo da

Biblioteca do IGC/USP. (Veja o
Regulâmento de EmPréstimo e

Consulta)
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Entrevista do mês
A pattir deste núnrero o

INFOBIB tra¡.á, sernpre que possí-
vel, cntrcvistas corn pcssoas ligaclas
ao lC. Neste núnìero enfievislâ¡nos
o prof. Valdecil A. Janasi, Presidcnte
clo Conselho de Biblioteca.

I. Como vocô vô nosso jornal,
o INFOBIII?

V, A maior utilidade dele é o esta-
b€¡ec¡mento de urn canal oficial de
conrunicação coln os usuários da
Biblioteca. Muitos protrlenras enca-
nrinhados ao Consclho são deviclos
à faltade inlonnações corretrs, pois
as pessoas não se irrfcllnam collt o
pessoalda BibliotecA nent com seus

representân[es no Conselho, e às

vezes tên infornrações irnprtcisas,
Assirrr, seu rnaio¡. mérito é se¡.u¡n
meio de infonnação e abrir um espa-

ço de conrunicação co¡n o usuário .

I. Qual sua avaliação a respei-
to das modilìcaçõcs rcaliz¡das
no Regulamento de Empr.ésti-
mo e Consulta?

V, A necessidade de lnodificações
foi percebida pelo Conselho de B!
blioteca itnediata¡nelrte após a apro-

vação do Regulamento, Apos seis
nreses da aprovação, o Conselho en-
ca¡ni¡rlrou Unra solic¡l¿ção de lìlodi-
ficações por cnlender.que eshva ha-
ve¡rdo u¡na dupla penalidade, nras a
Congrcgação entendeu ser cedo para
realizar nrodifi cações. O problenra
persistiu, sendo que grande patle das
reuniões do Conselho emrn gaslas
resolvendo problemas de multas. A
solução foi a inplantação de uma
peualização altenrativ4 com a opção
dcpagara multa,O resultado foi a
queda quase a zero das reclamações
apresentadas ao Conselho. Isto man-
tcrìdo ainda unl siste¡na detesguardo
do respeitodo usuário pelos praios,
pois a expcriência Lenì nlosù:¿doque
se não há purrição, existem usuál.ios
que não rcspeitarn os pñuos netn os
outros usuár'ios. O único problenra
que ainda persisteé que alguns usuá-
rios punidos com mulfas pelo siste-
ma antigo se recusa¡n a pagar por
erlpndereln enoDeatnente que a pe-
nalidade recebida deve ser suspensa
conr o novo Rcgulamento. O Con-
sclho, enfenclencloqueeste problema
ulfapassa sua alçada de cleliberação,
encarninhou a Congrcgação a listâ
dos usuá'ios em situação ¡negulaf
solicitaldo unìa solução pa-ra esse

problenra.

l.Como vocô vê ¡¡ cvolução pcla
qual a Biblioteca tem passîdo
nos últimos anos?

V. Muitas pessoas que vive¡n nes-
te Instituto há ¡nuitos arros co¡rhe-
cerarn urna "ant¡ga Biblioteca,',
melor e mais pessoal. Naturahnen_
te, as pessoas se letnbranl com cari-
nho deste tratameDto mais perso-
nalizado, Ocor.r.e que a Biblioteca se
anrpliou rnuifo e diversificou seus
serviços. O acervo tem aumeDtado
signifi cat¡vatnente, acontpanhando
a expansâo do núrnero de publi_
cações € das novas áreas de estudo
da Geologia. Esse acornparrhamen-
to le¡n gârant¡do que a Biblioteca
se mantenha con]o r¡nì centro de
referência, rnas implica u¡r aceryo
rnaiorpara adminish.ar, o que con-
tlibui para que o atendimento seja
nrais inrpessoal. A Biblioteca tenl
dado grandes passos no sentido de
irrl'ol¡natiz¡r seus serviços e torná-
los nrais ágeis. Ë evidente que o
caráter nlais impessoaldo atendi-
merto deve tet conto contraponto
eficiência e garantia do acervo e
de sua utilizåção correta.

Visita à Biblioteca
No último dia I I de setembro, professores

do DGG participaram de uma visita à lliblioteca
pafa conhece¡ nais de perto os senriços prestados.

As pessoas que tiverem interesse em uma
visita à Iliblioteca podem ligar para a Cida no
r,4245, Seção de Atendimento ao Usuário, ou
Erica no r. 4290, Seção de Aquisição e publica-

ções, 'l'eremos o maior interesse em recebê-los na
Biblioteca.

Nosso boletim já tem nome
A panir deste número, nosso jor.nal passa a

se chamar INFOBIB, por sugestão do prof. Rainer,
a quem agradecemos a colaboração.

Instituto de Geociências
Serviço de Biblioteca

Rua do Lago, 562.

lnstituto de Oeociôncias
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N, Eventos em
n

Mudanca
't t
.' .1 O accrvo de livcntos cslá passarrdo por um
renranejamento para que você possa localizá-los
mais rápido.

I:icarão na antiga localização apenas os
eventos dc Geologia Geral couro o Intelnal.ional
Geological Congress e o Congresso Ilrasileiro de
Geologia, e os evcntos regionais como o Sirnpósio
Regional de Geologia e Sinrpósio de Geologia do
Nordeste.

Os cventos que tratam de tenras especlficos
como kimbellitos, geoquitrica e outros ir.ão para o
acervo de livros na classificação oonespoudente a
seu assunto.

Caso você não encontre algun desses even-
tos em sua antigâ localização, procure no acervo
de livros ou ¡reça ajuda ao pessoal do Atendì-
meÍìto.

Pedimos dcsoulpas pek)s transtonìos ocor-
ridos.

Sugestões
A partir de abril, catálogos de editoras

foram colocados ¡ro Revisteiro para qlre vocês
possam ter unr nreio rápido e fáoil par.a sugeri-
rem novos títulos de livros, periódicos, ví-.
deos, e outros mâteriais bibliográficos para
aquisição.

As sugestões devenl ser colocadas na cai-
xinha localizada sobre o Balcão de Atendimen-
to, Você pode também ¿ìp¡ovcitar este espaço
pala cnviar sugcstôes de melhorias. perguntas,
ou críticas aos serviços prestados pela Bibliote-
ca, No último mês fomos perguntados sobre a
descontinuidade de recebinìento dos Memoirs
AAPC e dos Me moirs e Special Papels da GSA.
R - Não houvc descontinuidade de aquisição,
mas sirn uma nrudança na lei de licitação, que
provocor¡ una demora nas aquisições de 1993,
1994 e 1995. Atuah¡ente o problema já está
solucionado, porque estamos comprando estes
títulos através dos Projetos PADCT e FAPESP,
tentando dessa lorma, completar nossa coleção.

Já recebemos alguus fascículos do:
Memoir e Special Papers da GSA complelan-
do a nossa coleção até 1995. Esperamos receber
os Mer¡oirs AAPG em breve.

Aproveite este espaço para tirar suas dú-
vidas. T'eremos o maior prazer em esclarecê-lo.

Títulos novos
de Periódicos

A Biblioteoa passou a assinar títulos
novos de periódicos, pagos com a verba
CAPES, entre 1995 e o início deste ano. Dessa
forma. todos os pedidos de assinaturas novas
enviadas à Biblioteca até o ano passado forarn
atendidos.

Os novos títulos que já estão a sua
disposição ¡lo acervo de per.iódicos são:
- American Caving Accidents
- British Ceramic Transactions
- Bulletin ofNational Speleological Society
- Chemie der Erde
- Contributions to Sedimeutology
- Desalination
- Environmental Hydrology Report
- Environmental Impact Assessment Review
- [ìnvironmetrics
- European Vy'atel Pollution Control
- Geo Journal
- Geomicrobiology Journal
- Geotlie¡mal Science and Technology
- GIS World
- Global Environmental Change
- GIobal Environlnental Change Report
- Ilistorical lì iology
- l-lydlogeology Journal
- Lrternational Joulnal of Coal Geology
- International Glound Water 'fechnology
* The Island Arc
- .loulnal ol Contaminatiou IìydLology
- .loulnal of Mammalian l:lvolution
- Journal of Word Preliistory
- Journal o1'X-Ray Science and Technology
- I-and Use Policy
- Manual of the Natio¡ral Speleological Society
- Mining Envilonnental nìanagen.ìelìt
- Natu¡al I'lazards
- News ofthe National Speleologìcal Society
- Permafrost and Peliglacial Processes
- Progress iu Physical Geography
- Quaternary International
- Quaternary Perspective
- Quarterly Joulnal ol'[ìngineering Cìeology
- Soviet .lournal of Remote Sensing
- StLatigraphy and Geological Correlatiorr
- Zeitschrift der Deutschen (ìemlÌìologischen
Gesellschaft

* Títulos que ainda cstão scndo processarlos.
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PUBLICAÇÃO DO SERVIÇO DE BIBLIOTECA, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP

Quem quer dinheiro ?!!!

A Biblioteca ! Por isso' nos últitnos dois anos,

nossa Biblioteca apresentou' juntamente com os

professores do Conselho de Biblioteca, vários projetos

à FAPESP e ao CNPq, visando obter financiamento

para aquisição de material bibliográfico, oonservação

do ur"tuo, equipamentos de informática, mobiliário,

ar-condicionado e reforma das instalações flsicas.

Todos os projetos apresentados até o

momento, foram aprovados, num total de US$

106.200,50 e R$ 417.720,94' Neste ano foi enviado

novo projeto à FAPESP: a lnfra-Estrutura 3, em

complementação aos anteriores. A Biblioteca vem

realizando todo este esforço de modernização a fírn de

se preparar para acompanhar o surgilnento de novas

tecnolog¡as de informação, e oferecer melhores

serviços e condições de pesquisa para os trsuários'

Quem tiver sugestões de ¡nelhorias e serviços' e até, de

novos projetos, e quiser colaborar com a Biblioteca,

fale com a gente !

Faremos um breve restlmo dos projetos

elaborados, para que vocês conheçam o esforço

despendido até o momento, para melhorar nossa

Biblioteca.

REDE ANTARES

Em 1994, a Biblioteca apresentou Projeto ao

CNPq/PADCT, para participar da Rede Antares' na

condição de Posto de Serviço.

A Rede Antares presta serviços de informação

ern ciência e tecnologia, e lern a finalidade de prover

serviços (de informação) via lnternet/RNP' aléln de

estimular o surgimento de bases de dados, e

incorporaras já existentes à rede, permitindo seu

lnstituto de Geociènc¡as

lnfobib
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acesso. Possui pontos de atendimento de norte a sul do

pals. Oferece acesso a bases de dados em CD - ROM,

iumários correntes eletrônicos e informativos
(eletrônicos). Está também em estudo o "COMUT em

linha", que permitirâ um acesso mais rápido aos

documentos solicitados pelos usuários'

Com a integração à Rede Antares' esperamos

arnptiar o número de bases de dados a que temos

acesso, e agilizar o atendimento à comutação

bibliográfica. Este projeto foi aprovado no inlcio deste

ano, e estamos apenas aguardando o recebimento dos

equipamentos (micro, impressora e leitora de CD -

ROM), para nos ligarmos à Rede. O Valor total

aprovado é de US$ 2.314,00.

PROJETO PADCT

Também em 1994, dentro do Subprograma

Ceociências e Tecnologia Mineral do CNPq/PADCT'

a Biblioteca apresentou uma proposta de aquisição de

livros e fasclculos de periódicos para complementar e

ampliar o acervo.

Em agosto do ano passado, o projeto foi

aprovado, sendo liberados US$ 103.887,50' com os

quais, foram comprados mais de 700 livros, e

completadas várias coleções de periódicos, inclusive o

AAPG Memoir, GSA Memoir, Special Paper, e

Ceological Society Special Publication. Até o

momento, já recebemos 320 livros e completamos l4
coleções de periódicos.

PROJETOS FÄPESP

A part¡r de 1994, a FAPESP iniciou um

programa de financiamento para infra-estrutura de

pesquisa, com duração de três anos.

I lllillltilttilf ltilliltilt|Ijil ililillilllil llil



FASE r - 1994

Na fase l, o SIBi/USp apresentou um projeto
único de aquisição de equipamentos de informáìica
para todas as Bibliotecas da Universidade. A nossa
Biblioteca recebeu ttês cornpuladores pentitrnl corn
Mullimídia, e 4, sem Mulrirnfdia: urìì scanncr, utììa

llpressora Deskjet colorida e uma impressora Laserjet
5P. Além disso, recebeu ljl! porrão rnagnético pára
segurança do acervo. A B,liiòteca também apresentou
um projeto para a colocação de ar condicionado no
andar 

- 
térreo. o qual loi aprovado corn rccrrrsos

lrberados no valor de R$ 49.466,00. Todos os
equipamentos desta fase já estão instalados na
Biblioteca.

FASE 2 - 1995

Nesta fase, a Biblioteca apresentou três
projetos:

informatização da Biblioteca;

conservação do acervo e otimização do espaço;

aquisição de material bibliográfi co.

. Solicitamos ainda, a aquisição de ¡naterial
bibfiográfico para a atualiz:rção do acervo. Foram
encaminhados 1209 tftulos de livros, sendo que,
desse total, foi aprovada a aquisição ¿" ¡SZ.
Conside¡ando que o preço médio do livro. na árèã de
Geociências. é de R$ 150,00, o valor liberado para
este projero é de aproximadamente R$ 123.000,00.
Este projeto, em conjunto com a aquisìção de livros
com a verba do pADCT, conseguiu atualiz¿r nosso
a:eryo. 

?.ois, attlâlmentc, já estamos conseguindo
adquirir livros publicados em 1996. ls(o nos permite
acompanhar de peno os lançamentos da área.

FASE 3 - 1996

O projeto dessa fase foi entregue no final de
outubro, e nele, estamos solicitando ã colocação de
"insufilm" nas janelas, para reduzir a carga té;ica no
prédio e, dessa fo¡ma, diminuir o consumo de energia
elétrica dos aparelhos de ar condicionado, além ãe
proteger o acervo da luminosidade excessiva, que
causa a degradação do papel. Solicitamos a colocaçâo
de uma pofa de vidro, separando o andar téffeo do
superior, pois, como as necessidades de climatização
dos andares são diferenciadas, poderemos regula; a
temperatura dos mesmos, isoladamente. Com a
aquisição de material bibliográfico do lnlia 2 e
PADCT, de cerca de 1.500 novos livros, pedimos a
compra de 120 novas estantes, que também servirão
para substituir aquelas do acervo de periódicos, que
apresentam más condições de uso. Outro ponto que
também necessita de reformas são as instalações
elétricas do piso térreo, que, além de estarem mal
localizadas - dificultando a consulta do acervo, estão
muito próximas aos volumes, principalmente dos
periódicos, o que acaba estragando o material.
Também foram solicitados recursos para resolvermos
este problema.

P_ensando na agilização da comutação
bibliográfica, via Internet, pedimos um
microcomputador, impressora e scannert que nos
perrnitirão solicitar, enviar e receber cópia de
documentos, com um prazo mlnimo de aap".u, po,
parte do usuár¡o. Nesta última fase do projeto'de inira-
estrutura da FAPESP, solicitamos um total de recursos
de R$ l5l .l 10, 58.

No módulo de informática, foram solicitados
recuÌsos para aquisição de dois microcomputadores
Pentium com Multimídia e cinco, sem multimídia; sete
impressoras Deskjet, e uma toffe de CD _ ROM, com
mic¡o - servidor. Foram solicitados recursos na ordemde R$ 35.825,00. Estatnos aguardando uma
complementação financeira, para efetuarmos a compra.
e acreditamos que, em breve, estaremos completando

:s:a elapa de modernização dos equipamentos de
rntormát¡ca, da B iblioteca.

..- Quanto à conservação do acervo, forarn
liberados R$ I I 1.000.00, o que nos permirirá priorizar
a encademação/reencadernação de cerca de 5.000
volumes, incluindo as obras raras, que demandam um
trabalho mais especializado.

- Conseguimos, ainda, R$ 22t.539,74, que
serão aplicados na troca de todos os caixilhos åas
janelas -.alualmente de ferro - por oulros de alurnínio,
m ars. reststentes às intempéries, e na colocação de ar
condicionado no piso superior, comple¡nentando
assim, a climatização da B¡blioteca. As obras já se
iniciaram e têm seu rérmino previsto para o fìnäl de
Janelro do próximo ano.


