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POR QUE GEOLOGIA?

ProJ. Pouto RobcrÍo dos Snnros
Depto. De Geologia Seditlentar e Ambiental - IGc/USP

FIá cerca de 3 milhões de anos atr'ás, em
ul'r1 lugar obsculo da Europa, unl
rnemblo ancestlal da faniília humana
curvou-se para apanhar uma rocha de

borda pontiagllda e descobriu que ela
poderia ser usada como instrunento.
Este ato simples foi o começo da

utilização pela humar.ridade dos muitos e
variados recursos da Terra.
Diferentemente do antílope e do bisão,
cujas figulas compunham o horizonte,
estes prirnitivos membros de nossa
linhagern não estavam satisfeitos de

aceitar, passivamente, o que a Terra
tinha a thes oferecer. Esses, e os seus

descendentes, decidiram explorar o

arnbiente e rnoldá-lo as suas

necessidades. A resultante interação
entre o Homo sapiens e a Terta produziu
não só benefícios, mas também
problemas. Entender esses beneficios,
ganhar conhecimentos úteis para resolver
problemas e aumentar nossa apreciação
estética deste planeta extraordinário são

razões suficientes para se erapreender o

estudo da Geologia.

Parabér-rs por tel conseguido! Agola você já é um aluno do Instituto de Geociências
nìr,ersidade de São Paulo.

Nesla nova etapa de sua vida acadêmica, você utilizará muito a Biblioteca.
Por isso, felizes com a sua vitória, nós lhe damos as boas vindas e nos colocamos à di

a orientá-lo quando for necessár'io.

Sugestões, crí1icas e tambén elogios serão bem-vindosl

Rosa Tereza T. Plaza
Diretora da Biblioteca
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VISITA ORIENTADA

Neste ano a Visita Orie¡tada seú¡ rcalizada durante a Setnana de recepção aos Calouros, no dla 22.02.

Este é o 7o ano que realizamos este evento, que teln a finalidade de apresentar aos novos alunos os

lecursos existentes na Biblioteca.
Gostaríamos de agradecer a todos os prolèssores da disciplìna Geologia Geral: Sistema Terta, que

durante os anos de 1994-99 cederam espaço ern suas aulas para que pudéssemos iniciar e dar

contil.ruidade â essa atividade tão inlpoltante.

SEMANA DEDALUS

O Dedahrs é o banco de daclos bibliográficos da USP. Nele estão contidas informações sobre o material

bibliogr:áfico das 39 bibliotecas da universidade. Desde o final de 1997, foi implantado um novo

soflwale que facilita a tecupelação destas ilfornìações e em 1998 iniciou-se um programa de

treinanento na utilização clessa nova plataforma que se chama Semana Dedalus. Se você estiver

intercssaclo ern conhecer o Dedalus ou aprender mais sobre ele, à parlir do dia 13 de março a Biblioteca
estará agendando treinarnentos. Procure o pessoal do atendimetfo ou a bibliotecária de relèrência.

açõcs úteis

IIorário da Biblioteca
8:00 às 19:00h

Férías: B:00 às I 8:001i

Telefbnes

a: 81 8-4292 - Rosa

Aquisição e Publicações
818-4290 - Erica

Plocessarnento Técnico
818'4293 - Sônia

Audiovisiais
818-413 9 - Estela

Atendimerfo ao Usualio
81 8-4245 - Cicla

Balcão
818-4140 - Brenda/Ér'ica

Você já visitou nossa homepage? Ainda não?

http ://www.igc.usp.br

Clique Biblioteca.

Visite nosso setor
de audiovisuais e se

intere das novas
aquisições feitas no

mês de janeiro.

bibisc@,edu.usp.br

\osso ..'-,ul d"

mu nícação com você
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A REFORMA ACABOU!

Dulante quase todo o ano de 1999 a Biblioteca passou por uma reforma em suas
dependências. Além disso, realizou vários serviços de melhoria do acervo,
remanejamento de coleções e encadernação, e adquiriu equiparnentos de inforrnática.
lsto só foi possível graças à FAPESP que desde 1994 ven perrnitindo que bibliotecas
apresentem projetos voltados para a melhoria de sua infraestrutura.
Neste últimos anos já realizamos:

. troca das janelas;
r instalação de ar-condicionado;
. troca das antigas estantes (verdes) do acervo por novas;
. ir.rstalação do poltão magnético;
. reorganização do espaço físico, com a mudança do lay-out da Biblioteca;
. disponibilização de duas salas para estudo em grupo;
. ampiiação e leforma da sala de exibição de vídeos;
. colocação de forro e troca/arnpliação das lumin¿irias;
. encadernação de livros, teses e periódicos;
. ampliação e model'nização dos equipamentos de informática, tanto para usuários

quanto para funcionár'ios.
Todas cstas lealizações visalaln selnpre tolnal a'Biblioteca melhor e mais agradável a
todos os usuár'ios e funcionários.
Esperamos que vocês tenham gostado das modihcações e melhorias feitas e, lembrem-
se, críticas e sugestões podern ser feitas através do e-mail da Biblioteca (bibigc(¿Duqpbr)
ou do novo endereço eletrônico do Instituto para sugestões: sugere@ru bi.igc.usp. brl.

Visite nosso Setor de Audiovisuais e se

inlere das novas aquisições.



BNCADERNAÇÃO

I)iz a lenda que César, visitando Cleópatra, viu nos ateliês de Alexandlia os primeiros

trabalhos feitos por artesãos coptas. Em vez de rolos de papiro, cortavam as folhas todas

de um rnesrno tarnanho e as leuniam pol ulna costuta. EsteS "livroS" eram em forma

quadrangular e forarn chamados "codex".
Mas ¡a lealidade a encadernação teve sua oligern diretamente ligada ao aparecimento do

livro, desde sua mais primitiva foLtla, com a função de proteger e evitar a perda de suas

lb1has.

Corn o mesuro objetivo, a Biblioteca vem encadernando seu acelvo. Só no ano passado,

col'n verba da FAPESP, encadernamos 8334 volumes, uo valor total de R$ 97'500,00.

Neste projeto, foram encadernados apenas periódicos, mas nos anos anteriores teses e

livros também foram encadernados com velba da Reitoria, da FAPESP e de alguns

progamas de pós-graduação do Instituto. Apesar do tlabalho e do período em que o
rnatelial fica indisponível pala consulta, o resultado tem valido a pena pois nosso acervo

está mais limpo e conservado.

BVENTOS

A Seção de Processamento Técnico terminou no ano passado o leprocessamento dos

eventos de nosso acervo. Agora, eles estão organizados da seguinte fbrtna:
. no acervo de eventos estão apenas aqueles específicos de geologia, tanto nacionais

quanto internacionais; para diferencia-los do restante do acervo, na etiqueta e nas

frchas do catálogo âparece a leü'a E antes do número de classificação;
. r1o acervo de livros, estão todos os eventos não específicos de geologia.

No Dedalus os eventos estão cadastrados na base de Livros.
Você já sabe, qualquer dúvida procul'e o pessoal do Atendimento ou da Seção de

Processos Técnicos.



ATBNÇÃO COM OS PBRIÓDICOS

No ano passado a Biblioteca coûtprou duas estantes deslizantes: ulna para colocar os

mapas e outra pata os periódicos de menor uso. A finalidade destas estantes é acomodar

ul1 número maior de material ocupando um espaço menor do que as estantes/rnapotecas

tradicionais.
No piso térreo, embaixo da escada, fbi colocada a estante destinada aos periódicos. Este

mate¡ial é fo¡mado e t sua maioria por títulos que contên poucos fascículos, coleções já
encerradas, em iínguas não tnuito difundidas, entle outlas. Devido ao progressivo e

oonstante crescimento desta coleção e ao espaço flsico lestrito da Biblioteca, optamos

pela utiiização deste equipamento, o que esperalrros vá facilitar tanto a consulta quanto a
guarda do material.
Pol enquanto ainda estamos organizando uma orientação efi,caz para a localização do

llaterial. Caso você não encontre o título desejado no acervo principal, procure tambérn

nas estantes cleslilantes. Em dúvida, consulte a Brenda, Érica, Esfela ou Cida. No Balcão
de Ernpréstimo fica uma listagem do material que está neste acervo separado.

LOCALTZANDO....
.... os peliódicos. Você já sabe, para verificar se temos o título ou llúmero desejado de

urn periódico você pode tanto procuralno catálogo quanto no Dedalus. Aigumas dicas:
. remissivas: são fichas que "remetem" de uma forma pouco conhecida de um título

para sua forrna utilizada;
nossa coleção no Dedalus está toda atualizada; assir¡, você pode consulta-lo
tranqüilarnente para saber se a Biìrlioteca possui o fascículo desejado;
quando a coleção é muito grande (por exemplo, a revista Science) a infolmação
não cabe toda no campo indicado, coftando os dados na metade; em dúvida,
consulte o catálogo;

. se você estivel' pl'oculando no Dedalus a revista Science, use a seguinte estratégia
de busca: Science and Washington (o resultado será mais rápido);

. não esqueça que os periódicos estão organizados nas estantes em o¡dem alfabética
de título, desconsideranclo-se artigos e preposições tanto iniciais quanto no meio
do título;

. a Seção de Aquisição está fazendo uma verificação em todos os títulos,
substituindo as fichas clo catálogo por novas para facilitar suas pesquisas.

Em caso de dúvida consulte os funcionários da Seção de Atendimento ao Usuário.



Inforrna ções úteis

Horário da Biblioteca
8:00 às 19:00h

F'étias: 8:00 às I 8:00h

Telclbncs

iretolia: 818-4292 - Rosa

Aquisição e Publicações
8l 8-4290 - Ér'ica

Plocessarnento Técnico
818-4293 - Sônia

Andiovisiais
818-4139 - Estela

AlendirT-rento ao Usuário
818-4245 - Cida

Balcão
8 I 8-4140 - Brenda/Ér'ica

Após a notícia, no ano passado, da
possível falta de verba para pagarnento
de nossos periódicos, temos a alegria de
informal' que todos os títulos tivelam
suas assinaturas lenovadas pala 2000. As
plevisões para este ano são otimistas,
indicando que haverá verba suficiente
para a renovação das assinatufas de
200r.

Este ano a Reitoria liberou verba llarâ a
aquisição de livros. Mandem suas
sugestões !

AQUISIÇÃO

A FIIVEST aprovou projeto enviado no
ano passado para a aquisição de livros
para a graduação. Foram solicitados 109
livlos e já estamos com a mão na massa
providenciando a colnpra.

Também no allo passado encalninhamos
à FAPESP projeto para aquisição de l4i
Iivros destinados à pesquisa e pós,
graduação. Estamos na torcida para que
este projeto seja aprovado em breve.
Aguardem notícias.

Você já visitou nossa homepage? Ainda não?

http ://www. igc. usp.br

Clique Biblioteca.

bibigc@edu.usp.br

\osso."'-r"l J. comurrícação com você!


