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No d:a 13/12/2001, a Bib[oteca tea]tzou o

lançamento <la nova versão de sta homepage, em

tarde que contou colr palestta e homenagem a

dois professores do IGc: Setembrino Petd e José
Moacyr Vianna Coutinho.

O evento teve início às 16 horas com â pâ-

lestra "Explotando terras (quase) incógnitas: breve

viagem pela listória brasileira da Geologia", mi-

rusrada pela Profl. D¡a. Silvia Fernanda de Men-

donça Figueiroa (IGE/UNICAMP), ex-aluna

deste Instituto.
Em seguida ,foi feita uma breve apresentação

da honepage da Biblioteca, pela bibliotecárìa Érica

e pelo estagiário Rodrigo, onde foram demo¡stra-

dos todos os sewiços disponibilizados e as novi-

dades implantað.as no ¡ite (informações de-

talhadas no InfoBib v.6, n" 9 de dezeml¡ro de

2001,).

-A parte fìnal do evento foi a homenagem

prestada aos profs. Setembrino e Coutinho. Os

professores Paulo Roberto dos Santos e V. A.

V. Girardr homenageatam, em nome do Insti-

tuto, fespectivamente os ptofessotes setem-

brino e Coudnho com â entrega de uma placa

de aço escovado e belas palavras a respeito dos

mestres que corrìoverâm a todos os presentes.

(Veia no verso as palavras do Prof. Pau-lo ao

Prof. Setembrino.)

No encerramento foi oferecido um coque-

tel a todos os presentes, pâtrocinâdo pela em-

presa ACECO.

A Biblioteca

agtadece a presença

e colabotação de

todos na organiza-

ção deste evento.

grandes homenageados:

fl Prof. Coutinho (ar4.)

e Proi Setembrino



Meu caro proÉessor Setembrino Pctr'ì- Meus caros amigos.

Poucas palavras, poucâs e carinhosâs palavras devem se¡ ditas aqui, para que em tudo a

cornernoração seja digna clo comcmorado.

Seria urna ofensa ao mestre qualquer n-ranifestação que destoasse da sob¡iedade encantirdora c

do rccâto que governarâm sua vidâ cie¡rLífica e seu estilo.

O cul¡o deve ser seolpre adequado ao nume: l¡ulhento e borbulhaote, Pâra os que úveram ou

tênr o nlrror dâ acìoração pomposa, --- e simples e pensado e mâis tecido de tetnura e de respeito do gue

de entusiasnlo, para aqueles cuja sublimidade reside mais na solidez do que no blilho, mais na verdade do

que na aparência, mais na harmo¡ia temperada e jusra do que no exaltâm€nto nem semPre fecundo

Quando se dirige a cerros honeûs, âindâ a mais ardente admiração há de ser calma c raciocinach,

sc tlurìscr honrar o seu objcto. ìl Sctenrbrino Pctti sernprc censurou, ptincipalmenlc nâs provrs,

cìissettações e ceses, e icinrz de tuclo, o barulho e a cintilação das palavras vazias, que tanto agradarn aos

espíritos fúteis.

A tua presença, meu caro professor, e â Presenç^ desta brilhaote sociedade, enchern e explìcam

esra linda festa, Todos os olharcs estão aqLii, pous¿dos sobre tìlâ figura, expr-ìnlindo um graode tesPeito e

uora grande teÌûLì¡â; e, creìo, pelo inerrso Ilrasil rnuitas outrâs âlmâs estão abeûçoando nra vida gcncrosa,

tecida de força e modésúa, não só âs prcsentes, mâs também aquelas que estão nas nossâs recotdações

Tua súmula curricular, ptofessod Por quêl
O Ëeu nome, meu caro rnesrre, já diz rudol

A tua glorificação é feit¿ não só Pelos teus liv(os e pelas ruas lições, mas tâmb¿m Pelos teus âtos

c¡uc toclos conLrecem. Todos te ¡clmiram c todos tc respeicam. És um educado¡ de céfebtos e I glandeza

do reu trabalho e a siûrpìicrdade do teu trnto coûvcrtem os cgoístâs e desarmam os invejosos. lìm clue

podcrão minhas palavras aumentat o teur lusc¡e?

Creio me resta apenâs dizer o que desejar¡ teus âmigos e os teus sempre aÌunosr que muitos aûos

largos e pacíficos ainda corram sobte ti, ptolongando a tr¡a vida atual de labor, de coragem, de alegtia.

Que uma risonha vida coroe rua existêncial E encham-se a bil¡Iioteca de novos livros, a Academia de

trabalhos teus, e o teu lar de descerrdentes que sejam dignos de teu nomel

Deus aì:ençoe a tua boncladc e a tuã erÌergia

Paulo
't3/xtr/2001

Aquisição de Periódicos pelo GMG
Gostaríamos de agradecer aos professores do GMG: Valdeci¡ Janasi, Celso Gomes, Mário Campos, Colombo Tassina¡i,

Benjamin Bley, Daniel Atencio, Miguel Basei e Jorge BettencouÍ.

Esses pr,ofessores, com o apoio do Prof. Ulbrich, pagaram 12 assinâturas referentes a 8 títuios de periódicos estrângeiros

cujas assinaturas para 2000 e/ou 2001 não foram pagas pela CAPES. Assim, colaboraram para que todos os usuá¡ios da

Bil¡lioteca não fossern prejudicados pela falta de títulos tão importantes. Esperamos que iniciâtivas como esta continuem a

acontecer. Obrigado a todos!

Horárío da Biblioteca:
segunda a sexta SiOO às 19:OO (nas férias 8;OO às 18:OO) / sábados 8:30 às 12:30

v¡site a nossa oáo¡na na Internet
ffiù www.isc.usp-.u r/ uibl¡oteca
fte\\Jf\ ou mande-nos um e-mail
W</ bíbisc@edu.usp.br

Atendimento ao Usuárioi
balcão: 3091-4140 (Brenda ou Ér¡ca)
bibliotecár¡a: 3091-4245 (Cida)
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Programa de Orientação de
Alunos do 1o ano - 2OOz

O Prograrna de Orientação de Alunos de
1" Ano foi criado cc¡m o objerivo de estabelecer um
elo mais forte entre os alunos ingressantes, o Insri-
tuto e a Universidade, através do conrato periódico
e próximo conl um docente (seu orientador de pri-
n-reiro ano), crìando assim um canal de comunicação
pârâ que a integtação dos alunos com suâ rea.lidade
universitár-ia seja mais efetiva e mais rápida. O pro-
grama foi adotado er¡ 2002 no IGc em caráter ex-
perimentâÌ, com adesão opcional tânto por pârte
de professores quanto por parte de alunos, con-
tando com apoio e organização da Comissão de

Qualidade e Produtividade.
O otientador tem como função reunir-se pe-

riodicamente (semanalmente ou quinzenalmente)
conì o grupor propor conversâs sobre assuntos da
Universidade, do curso, das Geociências, da organi-
zação do Instituto e da Universidade, das possibilì-
dades vivenciais pâra os alunos no aml¡iente
universitário, dando oportunidade aos alunos de
fazerem perguntas e questionamentos diversos.

Os alunos participantes, aravés do professor
orienrador, além dos âssuntos desenvolvidos em
suas reuniões, terão contato logo no primeiro ano
com a otgantzação e funcionamento dos departa-
mentos, laboratórios, temas e grupos de pesquisa,
etc., obtendo subsídios para compreender melhor a

U niversidade e as Geociências.
Cada grupo þrofessor + orientados) poderá

desenvolver sua dinâmica próptia, tanto em termos
de periodiciclade das reuniões como em termos de
seu füncionanento e conteúdo. O orientador dará
seu tempo, seu conhecimento e suâ experiência

neste contâto com os ortentâdos, que, por sua
vez, deverâo comprometer-se a partjcipar
advamente dos encontros. ir-rclusive cotrl
assiduidade e pontualidâde.

O contafo dos alunos corrr seu professor
orientador poderá promover outros contatos c a

abertura de oportunidades de aquis.ição c{e novos
conhecimentos e experiências por parte dos
alunos orientados.

No último dia 7 de março, foi feito ur¡ sor-
teio para a constituição dos gn-rpos; dozc
professores ficaram com grupos de 4 alunos, c

dois com grupos de 3 alunos. Alguns grupos já
tiveram sua primeira reunião. Os professores que

estão participândo deste programâ são: Maria
Cristina Motta de Toledo, Wilson Teixeira,
Umberto G. Cordani, Colombo C.G. Tassjnari,
Horstpeter U.lbrich, Marþ Babinski, Jorge K,
Yamamoto, Ricardo Hirata, Mabel Ulbrich,
Thomas R. Fairchild, Ântonio C. Rocha Campos,
Cotiolano Dias Neto, Sílvio Vlach, Fábio Rarnos
de Andrade.

Espera-se que, no fìnal do ano, haja resulta-
dos concretos em termos de conclusão da
experiência, apontando pâra seus problemas e

suas realìzações. Este resultado poderá servir de
base à proposta de adoção institucìonal ou não clo

Prograrna.

Maria Cristina Motta de Toledo
F,nca Beatriz Oliveira

Inst¡tuto de Geociências ED
lnfobib
v .7:n.2lZÐO2l



Visita Orientada

Foi rcaLzzda no últiuro dìz 01/03 a

Visita Orjentada aos alunos ingressârìtes
no curso de Geologìa em 2002, como
parte das advidades do Instítuto de re-
cepção aos calouros. Este ano a Visita à

BibLioteca ocorreu conjuntâmente com
as visitas ao Museu e aos Laboratórios.
Na ocasião forarn distr-ibuídos aÌguns
números dos Bolerins IG-USP zos alu-
nos. Quern não participou da Vrsita
ainda poderá redrâr os Boletins, basta
procurâr a Seção cìe,A.quìsição e Pul:lìca-

ções, na Brblioteca.

l-l

Aquisição de material

No ano passado (2001), a Biblioteca
do IGc adquiriu os seguinres materiais:
220 lswos (num toral de Rg 31.027,13),
207 assinaturas de periódicos ß$
76.969,23 + US$ 145,937.25) e 30 vídeos

ß$ 887,42).

H

Treinamento Dedalus

A. Biblioteca está âgendando treina-
n'ìentos parâ a utilização do Dedalus -
Banco de Dados Bibliográficos da USP.

Os interessados devem procurâr â

Bìbliotecária de Referência (Cida, tamal
4245).

Expansão da área física
da Biblioteca

O acervo da Biblioteca ocupa â

mai¡or ârea do ¿ndar térreo e cresce cerca

de 30 metros lineares por ano. O úkimo
espaço disponível þetto do revisteiro)
foi ocupado no início de 2002 com a

aquisição de três estantes de dupla face.

Com as doações dos acerwos da SBG, do
PROC,A.M e do SCAR (que virá em

breve), o espaço estará totalmente

comprometìdo em 2002.

Assim sendo, a Diretoria do
Instituto esú empenhadâ na expansão da

Bibüoteca, a qual ocorerâ "zpós z

construção e mudança do CEPEGE",
conforme está explicitado no
Informativo Diretorìa 01 / 2002.

ocAÇ¡.! -.
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Horário da Bíblioteca:
segunda a sexta 8!OO às 19¡OO (nas férias 8:00 às l8rOO) / sábados a:30 às 12!30

a nossa página na Internet Atendimento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecária: 3091-4245 (Cida)

www. igc. usp. br/ biblioteca
ou mande-nos um e-mâ¡l

b¡b¡gc@ed u,usp.br
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PROBE x PORTAL CAPES

Em 1999 foi criado o ProBe, consórcio entre a USP, UNICAMP, UNESP, UFSCar, UNIFESP E
BIREME, com o apoio da FAPESP, com o objetivo de oferecer acesso aos pesquisadores das

instituições consorciadas a textos completos de ¡evistas científicas internacionais de forma á,gil e
atualizada. A participação da FAPESP, estipulada desde o início do consórcio, seria de dois anos e
encerrou-se em malço deste ano. Por ser responsável pelo pagamento dos acessos eletrônicos, não houve

renovação destes para2002. Assim, continuam disponíveis no ProBe os artigos publicados entre 1997-
2001,para aqueles títulos que faziam parte do programa. Para acessar revistas eletrônicas à partir do ano

2002, devemos acessar o Portal Capes no endereço http://www.periodicos.capes.gov.br ou através do

site do Sibi/USP http://www.usp.br/sibi . O acesso só é permitido para computadores localizados nos

carnpi da USP. O Portal Capes oferece acesso eletrônico ao texto completo de aproximadamente 2000

títulos de periódicos, incluindo títulos publicados pela Elsevier. Durante este ano novas negociações

serão feitas visando à expansão do número de publicações oferecidas. Qualquer dúvida quanto ao uso

clestas bases de dados, entre em contato com a bibliotecária Cida, na Seção de Atendimento ao Usuário.

Pagamento de Periódicos com Verba CAPES

Através do Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos - PAAP, a Capes vem realizando pagamento

de assinaturas de periódicos para as Bibliotecas da USP desde üã 1994. Em 19107 /2001, o PAAP/Capes

foi reformulado (Portaria 34 de 1910712001, publicada no D.O.U. de 24/0712001). Esta reformulação

estabelece novas estratégias para o apoio à pesquisa no país: '|

a) acesso on-line a revistas eletrônicas para instituições elegíveis ( a USP já assinou Termo de

Compromisso);
b) apoio ao desenvolvimento de coleções institucionais restrito as instituições federais.

Isso implica que, a partir de 2002, a Capes não mais enviará verba para pagamento de assinaturas de

periódicos ern papel para a USP. A Biblioteca, em conjunto com o SIBVUSP, está verificando a
possibilidade de manutenção destes títulos com recursos de outros projetos e/ou sua inclusão nas

assinaturas feitas com verba RUSP, em substituição a outros títulos que já não são prioritários para as

pesquisas.

Quem quiser obter maiores esclarecimentos, procurar a bibliotecáriaBrica, na Seção de Aquisição'

lnstituto de Geociências

lnfobib

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta 8:OO às 19¡OO (nas férias 8:OO às 18:OO) / sábados 8;3o às L2z3O

l\tendimento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda ou Érica)

bibliotecária: 3091-4245 (Cida)

v.7:n.3(2002)



INFOBIB ED

Volume 7/ no 4 junho, ZOOZ

Ð)ï/A ltrDO GEOLOG(O
Em cor¡erlora ção ao àia do Geólogo o

Instituto de Geociências, através de sua Cor¡issão
de Cultura e Extensão, reahzou a Semana do
Geólogo entre os dias 27 e 29 de 1,1¿i6, com o
objetrvo não só de lembrar a d¿ta mas tami:ém de
divulgar a profìssão.

A programação do evento incluiu a rcalizzção
de palestras, exibição de vídeos, exposíção de
painéis/pôsteres, estes úlúmos organizados pelos
Departamentos e Centros de Pesquisa do IGc.

O Museu de Geocìências organìzou exposição
fotogrâfica enfocando o universo geológico, com
fotos andgas de trabalhos de campo e da vida no
IGc, fotos de paisagens geológicas e de peças de
seu acervo, entfe outfos. .4. exposição vai estar
aberta ao público até o dia 28/06.

A. Biblioteca também organizou uma exposição
intitulada "Contribuição do IGC-USP na fonnação
do geólogo b¡asileiro e no conhecimento da

geologia nacional", corrtpostâ por livros
peftencentes â seu âceñ¡o, de autoria ou de
tradução de ptofessores (anttgos e atuais) do
lnstituto. ,{. partir do àia 14/06, a versão onlìne
desta exposição estará disponível no site da
biblioteca (www.igc.usp.br/bibÌìoteca).

Foram distril¡uídos durante o evento mâteriâl
de divulgação do Igc, e o folder "Roteiro
Geológico" contendo a geologia do Campus USP-
capital, elaborado pelos professores Ian Mcreath,

Joel B. Sígo.lo e Paulo Roberto dos Santos, corn
ilusuação e dìzgramzção de Thelma C. Sar¡ara.

O ponto alro das comemorações ocorreu no
día 28/06, com o lançamento das homepages do
Instituto de Geociências e do Museu de
Geociências, seguidos de homenagem ao Prof.
Rui fubeiro Franco, feita pelo Prof. José Moacyr
Vianna Couúnho em nome de todo o Instituto.

DE BIBLIOTECA, INSTITUTO DE GEOCIENCIAS - USP



Dia do Paleontólogo
Paulista -1,4/06/2002

O Núcleo São Paulo da Sociedade
Brasi-leira de Paleontologia e o fnsdtuo
de Geociências /USP convidam os

interessados a participarem das

cornemorações do referido dia a serem
rcùizados no SaIão Nobre do
IGc/USP, a parur das 14 horas do dia
14/06. Dentre âs atividades

proglamâs, está 
^ 

entreg do prêmio
" Stereo¡temam tamidam Cope" 

^opaleontólogo paulista Prof. Dr.
MarcelÌo G. Simões, e palestra

"Evolução do Cerrado no Quaternário
Tard.io", profendz pela Profa. Dra.
M¿rie Pierre Ledtu.

Tardes
Geológicas

O CEPEGE organizou na semana
de 3 a 6 de junho as "Tardes
Geológicas", ciclo de discussões
geológicas com palestras diárias
que abordaram os seguintes
temas: Riscos Geológicos;
Drenagem Urbana; Legislação
Ambiental e Geopolítica do
Petróleo. As palestras ocorreram
no Auditório A5 do Inst¡tuto.
Parabéns aos organizadores pela
¡niciat¡va e esperamos que
outros eventos como esse sejam
realizados no futuro.

Cotreção de Peixes Fósseis
O IGc recebeu em doação no mês de maio uma importante coleção de peixes

fósseis do Cretâceo da Chapada do Araripe, compostâ de mais de 1000 espécimes. Â
doação foi feita pelo Sr. Jehiel Freund e recebida pelos professores de Paleontologia
Luiz Eduardo Anelli e Thomas Rich Fairchild.

Já iniciou-se a triagem dos espécimes, que serão divididos de acordo com seu valor
científico e didático. O material será depositado nas coleções cientificas do Laborató¡io
de Paleontologia Sistemátic4. Segundo o Prof. Thomas, esta importante doação

oferc)cerâ um grande. número de oportunidades, não apenas de pisquisa, mas também
para a populari zação da Paleontoiogia por meio de exposições.

lnfobib
v .7:n.4120021

. l,lorário da B¡blioteaa:
segundá a sexta 8s,Od às 19:OO / sábados 8:3O às 12:3O

.visite a nossa página na Internet Atend¡mento ao Usuário:
balcão: 3818-4i40 (erenda ou Érica)
bibliotecária : 381B-4245 (cida)

http :/ /i/uww.¡ gc.us.p, br
ou marnde-nes um e'ma¡l

lnstituto de Geociências
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puBlrcncÃo Do sERvrco DE BrBrrorEcA, rnsTrrúro DE GEocrÊnq¡s - usp

Como achar seu livro?
Multas pessoas têm dlflculdades de entender a metodologla utlllzada pela Blblloteca para classlflcar e, conseqflentemente,

guardar os llvros nas estantes. Asslm, vamos expllcar de onde'surgem'os números colocados nas lombadas dos livros e

todos poderão perceber que não é 'lnvenção maluca'doe blbllotecárlos para'dlficultar'a vlda dos usuárlos.

O n¡fmero dc chamada de um llvro serve para locallzá-lo na estante, e é aquele que consta nas etlquetas coladas na

lombadã dos llvros, teses, eventos etc. Esses nrlmeros não são crlações aleatórlas dos blbllotecárlos: eles são formados por

um númerc baseado em um slstema de classlflcação que corrcsponde ao assunto, e por um ntlmero que @rr€sponde ao

autor e tftulo do llvro.

O Sistema de
Vamos nos concentrar na classe 5OO, que corresponde às

Clênclas Naturals e Matemátlcas. Dentro desta classe,

exlstem outras subdlvlsões:

5OO Natural scl€nces and mathematlcs

51O Mathematlcs

520 Astronomy and applled sclences

5fl0 Physlcs

540 Chem¡stry and applled sclences

55O Earth sclences & other worlds

560 Paleontology, paleozoology

sto Llfe sclenæs

58O Botanlcal sclences

59O Zoologlcal sclences

Olhando atentam€nte, ver€mos que a subclasse 55O

trata das Clênclas da Terra e Outros Mundos, e esse é o

número utlllzado para a Geologla.

Mas se fossemos classlflcar todos os livros de nossa

Biblloteca no assunto geral Geologla, grande parte do

acervo terla a mesma classlflcação, o que não aJudarla

multo. Asslm, quanto mals especlflcarmos o assunto,

mals casas declmals o nrlmero terá. Conflra na próxlma

páglna as dlvlsões da Geologla no slst€ma de Dewey.

Classificação de
Dewey

lnstituto cle Geociências

tilil

lnfobib
v.7:n.5(2002)

A classlflcação adotada

pela Blblloteca é o Sl¡t¡ma
D.dmd do Gla¡¡lflcação dc
Dewcy (DDCS, em lnglês),

mundlalmente utlllzado, qu€ Eerve para colocar Junto nas

estantes os livros gue tratam do mesmo assunto. Como o

próprlo nome dlz, é um slstema declmal, onde as

centenas de OOO å 9OO são utlllzadas para as grandes

áreas do conheclmento:

Dewey Declmal Gla¡¡lflcatlon
SUMMARIES
Flrrt Summary
Th. T.n llrln Gle¡¡r¡

@O Genêralltles
lOO Phllosophy & Psychology
2OO Rellglon
3Oo Soclal Sc¡ences

40O Länguage

50O Natural Sclences & Mathematlcs
600 Technology (Applled Sciences)
7OO The Arts
8OO Literature & Rhetoric
9OO Geography & Hlstory

iilllfliltl ilr[illlril!il iilllllll[ill 
ilï llil



As classificações da
Geolog¡a
Classificações da Geologia no sistema de Dewey.

55O - G€ologla ou Clåncla da Terra

55I - Geologia flslæ e dinâmiæ : Inclui geografia física :

gelelras, "icebergs", bancos de coral, meteorologia,
cllmatologia, geologla histórica.

554 a 559 - Geologla regional

Assim, teremos:

554 - Geologia da Europa

554.2 - Inglaterra
554.6 - Espanha

554.69 - Portugal etc.
555 - Geologia da Ásb

555.1 - China
555.2 - Japão etc.

556 - Geologia da África

556.2 - Egito
556,5 - Algérla etc.

557 - Geologia da América do Norte
557.2 - Méxlco
557,3 - Estados Unidos etc.

558 - Geologia da América do Sul

558.1 - Brasil
558.2 - Argentlna etc.

559 - Geologia da Oceania e Regiões polares

559.1 - Indonésia
559.3 - Nova Zelândia etc.

Poftanto, o s¡stema funciona ass¡m:

550 - Geologia

552 - Petrolog¡a

552.3 - Rochas ígneas

552,3f1 - Rochas plutônicas

552.313 - Rochas Vulcânicas

Dessa forma você conseguirá encontrar todos os livros sobre

rochae vulcånlcae na estante na classificação 552.313.

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta 8:OO às 19:OO (nas férias 8:OO às l8lOO) / sábados 8:3O às 12:3O

visite a nossa página na Internet Atendimento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecária: 3091-4245 (Cida)

ou mande-nos um e-ma¡l
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Sua op¡nião orienta nosso
futuro - PAQ
O Sibi/USP está implementando o

"Programa de Aval¡ação de

Qualidade - PAQ" com o objet¡vo de

adequar a prestação de serv¡ços

das Bibliotecas da USP às

necessidades e expectativas dos

usuários,
O ¡nstrumento de coleta de dados,
questionário eletrôn¡co, foi
adaptado do modelo SERVQUAL,

desenvolvido por especialistas em

marketing de serviços, que cr¡aram
uma ferramenta robusta para

avaliação da qualidade de serviços
a partir de cinco dimensões:
/ tanglbilidade: facilidades e

aparêncla física das lnstalações,
equipamentos, pessoal e material
de comunlcação;
/ conf¡ab¡l¡dade/credlb¡l¡dade:
habilidade de fazer o serviço
promet¡do com conf¡ança e
preclsão;
/ receptlvidade : dlsposição
para ajudar o cliente e fornecer um

serv¡ço com rapidez de resposta e

presteza;
/ garantia : conhec¡mento e

cortes¡a de funclonár¡os e sua

habllldade em transmlt¡r confianç;
/ empatia: cuidado em

oferecer atenção Indlvlduallzada aos

clientes,

lnst¡tuto de Geociênc¡as

lnfobib
v.7:n.G(2002)

A coleta de dados será
feita em 5 etapas, com
questionários diferentes
para cada um dos tóp¡cos
ac¡ma, que serão substi-
tuídos a cada 15 dias, e

d¡sponib¡l¡zados a padir de
26/08 na S¡b¡Net
(http ://www. usp. brlsibi).
Além d¡sso, os fun-
cionários da Seção de
Atend¡mento estão rea-
lizando uma pesquisa que

também faz parte do
programa, onde serão
feitas três perguntas aos
usuários que com-
parecem à Biblioteca entre
os dias 26 e 30/08 :

r' O que você ma¡s gosta

na B¡bl¡otecaT
r' O que você menos
gosta na B¡blioteca?
/ Se você pudesse

escolher uma co¡sa para
mudar na Bibl¡oteca, o que
você mudarla?

Colabore partlclpando des-
ta nova iniciativa do Sibi:
sua op¡n¡ão or¡enta
nosso futuro!



Nova Versão
do Web of
Science

A partir deste mês, através
do Portaf Capes, estamos
acessando a última versão
do Web of Science

diretamente dos servidores
do Institute of Sc¡entif¡c

Information (ISI).
Esta nova versão. além de

ex¡bir o resumo dos

artigos, possu¡ links com o
texto completo dos art¡gos
de periódicos de diversos

editores - Elsev¡er, Sc¡elo,

Academ¡c Press, AIp, ACS

- assinados pela Capes.

Esse recurso é uma

facilidade adicional que

aglllza ainda ma¡s as
pesquisas bibliográficas,

O novo endereço para o

acesso é:

http ://webofscience.com/

ou através do S¡te do SiBi

http ://www, usp, brlsibi
-> acesso a rev¡stas

eletrôn¡cas -> capes.

Aula Geológica
Como prímeira inic¡ativa do IGc/USP de um ciclo de
palestras para funcionários, realizou-se no dia 02/07 uma
aula ministrada pelo professor Paulo César Boggiani
¡ntitulada "Você e a Formação do ceólogo.,. Em
complemento a esta aula, o Instituto real¡zou no último dia
09/08 uma excursão didática para funcionários, que se
constitu¡u na ída ao Parque do Varvito, em Itú, seguido de
ida ao Parque da Rocha Moutonée na cidade de Salto.
Part¡ciparam do passeio 35 funcionár¡os, acompanhados
dos professores Mar¡a Cristina Motta de Toledo e paulo

César Bogg¡ani,

Uma segunda viagem será realizada no dia 30/08 para os
funcionários que não puderam partic¡par desta primeira.
Os ¡nteressados devem entrar em contato com Kather¡ne
(r:39s8).
Esperamos que outras iniciat¡vas deste t¡po se realizem no
futuro.

Horário da B¡bl¡oteca:
segunda a sexta 8:OO às 19:OO // AtOO às 18!OO (fér¡as)

flgjle a nossa página na Internet

ÆWq,:',iHáli"Y#;'fl ft î:';:;
\v-€{¡# bibisc@edu.usp.br

Atendimento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecá ria : 3O9 7-4245 (Cida)
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Lembrando!
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PROTAP
Em convênio formado entre o
SIBi/USP e a FIA-FEA/USP, está

sendo rcoJtzado, pelo segundo ano, o
"Programa de Administração da
Inovação Científìca e Tecnológica nos
Serviços de Informação". Este
programa tem o objetivo desenvolver
quadros capaciados a agtr
eficazmente num ambiente de rápida
evolução, e fornecer aos participantes

conceitos e técnicas relativos às

Â Biblioteca estâ" doando livros, revistas, eventos, etc. Os
interessados podem , na seção de
Aquisição e Publicações. 

"o

andamento na USP".
O trabalho "Avaltação continuada da

qualidade dos produtos e serviços oferecidos
pelo SIBI/IJSP", também aprovado pelo 72".

SNBU, tem corno uma das autoras a

Bibliotecári a Mara Aparecida.

está de Atendendo

do

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta SrOO às 19:OO (nas férias 8¡OO às 18:OO) / sábados 8:3O às 12:30

a nossa página na Internet Atendimento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecária : 3091-4245 (Cida)
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INVENTARIO

A realização de inventários é uma atividade periód¡ca em todas as bibliotecas, que tem como
objetivo tazet um levantamento completo do material que compöe seu acervo.

Como realizamos o inventário?

Primeiro, é preciso esclarecer que para cada volume que a Biblioteca tem em seu aceÍvo
corresponde um registro completo onde aparecem os dados significativos da publicação. No
inventário, são confrontados esses registros internos com o material que se encontra nas
prateleiras, exemplar por exemplar. Os volumes não localizados são verificados com bs registros
de empréstimo. Caso também não estejam emprestados, é feita uma relação do material não
encontrado, que será checada poster¡ormente, pois o material pode estar armazenado em local
errado. Verificações posteriores ainda são realizadas, pois algum item desta lista pode ser
localizado. Somente após esses procedimentos o mater¡al pode ser considerado desaparecido. O
inventário é realizado por todos os funcionár¡os da Biblioteca, ao mesmo tempo, em equipes de
duas pessoas, o que colabora para agilizar o serviço e diminuir a margem de erro.

Quais as vantagens do inventário?

São várias as vantagens da realização periódica de inventários, tanto para os usuár¡os quanto
para os bibliotecários. Citamos abaixo algumas delas:

/ Localizaçäo de material guardado em lugar errado;

/ Verificação do material que precisa ser reparado ou encadernado;

/ Constatação de títulos que precisam ter ma¡s exemplares adquiridos;
r' ldentificação, no menor prazo de tempo, de livros perdidos, o que torna possível sua

reposição antes que se esgotem;

/ Organizaçäo do aceryo.

lnventário na Biblioteca - 03 a 14 de fevereiro de 2003

A Biblioteca realizarâ em 2003, entre os dias 03 e 14 de fevereíro, inventár¡o em seu acervo de
livros. Contamos com a colaboração de todos, no sentido de só permanecerem com livros
emprestados da Biblioteca que realmente seiam essenciais para suas pesquisas; o material que
for devolvido neste período poderá ser ret¡rado novamente ao término das atividades, pois
estaremos realizando reserva deste material.

lnstituto de Geociôncias

lnfobib
v.7:n.8(20021
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AQUTSTçÃO DE LTVROS

PROJETO FAPLIVROS IV

Encerramos neste mês o Projeto FAPLIVROS IV, através do qual a Biblioteca
adquiriu 153 livros, no valor total de R$ 34.903,21. Por exigência do próprio
Projeto, os livros adquiridos são destinados à pesquisa e à pós-graduação.
Esperamos que a FAPESP reabra no futuro a possibilidade de participarmos
novamente deste tþo de projeto.

VERBA RUSP 2OO2

Começamos a receber os livros adquiridos com a Verba RUSP 2002. Até o
momento foram entregues pelos fornecedores 25 livros; serão adquiridos 69
exemplares, entre títulos novos e acréscimo de exemplares. Esta verba foi
destinada preferencialmente para a aquisição de livros voltados para a graduação,

através da aquisição de bibliografia nacional e da compra de mais exemplares de
livros básicos. Dentro da disponibilidade da verba, também estão sendo
adquiridos livros destinados à pós-graduação.

DOAÇOES

Durante este ano recebemos até o momento, através de doações, 381 livros
nacionais e estrangeiros. Agradecemos a todos que colaboram com o crescimento
de nosso acervo. O recebimento de doações de material bibliográfico é de grande

importância para a atualização e enriquecimento de nossas coleções,

MAPOTECA

LEMBRANDO!!! O horário de funcionamento da Mapoteca é de
segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas. Não funciona aos sábados.

004ÇÂ0

0ala; 3e /ÁS /.ç)J.

Horário da Bibl¡oteca:
segunda a sexta I às 19h (nas férias 8 às 18h) / sábados th3o às 12h3o

a nossa página na Internet Atendimento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecária : 3091-4245 (Cida)
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Setor de Documentação Antártica da Biblioteca
do IGc/USP

Como resultado do acordo firmado entre o Instituto de Geociências/USP e o Centro
de Pesquisas Antárticas, e com apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, a
Biblioteca está organizando o novo Setor de Documentação Antártica - SDA.
O acervo do SDA é composto por relatórios, folhetos, separatas, livros, eventos,
periódicos, mapas e obras de referência sobre pesquisas e outras atividades
realizadas no continente austral, provenientes de organizações antárticas
nacionais e internacionais, como PROANTAR e Scientific Committee on Antarctic
Reseach - SCAR. A esses materiais, somam-se relatórios de vários programas de
pesquisa nacionais e de organizações internacionais antárticos, ta¡s como o
Tratado da Antárt¡da, o Protocolo de Madri e a Convenção sobre Conservação dos
Recursos Vivos Marinhos Antárticos.
O acervo inicial do SDA consiste de coleção de documentos doada pelo Prof. Dr.
A.C,Rocha-Campos¿ abrangendo vinte anos de participação nos mais diversos
foros antárticos nacionais e internac¡onais, desde 1983, portanto, no início das
atividades brasileiras na Antártica. Dentre os documentos maís ¡mportantes
incluem-se os relativos às Reuniões Consultivas do TA, e de negociação da
Convenção sobre Regulamentação das Atividades em Recursos Minerais Antárticos
(1984-1988) e Protoèolo de Madri (1990-1991), que têm inegável valor histórico.
A Pró-Reitoria de Pesquisa da USP apoiou a inic¡at¡va do Centro de Pesquisas
Antárticas através do fornecimento de recursos para a aquisição de estantes
deslizantes, localizadas no andar superior da Biblioteca. Além disso, foi contratado
um bolsista para a Seção de Processamento Técnico da Biblioteca, que está
cadastrando esse material,
O acervo já processado estará disponível para consulta a partir do próximo dia 07
de novembro,

x sEMINÁnro DE PESQUISA ANT^Á.RTrCA

07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2OO2

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP
AUDITÓRIO A5
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pERróDrcos QUE coMpõEM o ACERVO DO SDA

Já estão processados, e estarão disponíveis para consulta a
partir do dia 07/Lt/2002, 67 títulos de periódicos do acervo
do SDA, dentre os quais destacamos:

a

a

Acta Anta rtica Ecuatoriana
Actividad Cientifica.
Instituto Antárt¡co
Uruguayo
ANARE News
Annual Report. British
Antarctic Survey
Antarctic Journal of the
United States
Boletin Antarctico Chileno
CCAMLR Newsletter
Current Antarctic
Literature
New Zealand Antarctic
Research Report to SCAR
Report to SCAR on
Antarctic Research
Activities of the Federative
Republic of Brazil
SCAR Bulletin
SCAR Report

o

a

Horário da BÍblioteca:
segunda a sexta I às 19h (nas férias 8 às 18h) / sábados th3o às 12h3O

Atendimento ao Usuáriot
balcão: 3091-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecária : 3091-4245 (Cida)

a nossa páglna na Internet

a

a
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O caminho do livro

Será que livro tem pernas??? Ou asas???

Como um livro, dentro OuIIou bibtioteca, chega até o
usuário?

Quando vamos à b¡brioteca e encontramos o rivro que estávamos precisando,

;:'."r."Xaiåj.esrante, 
não imasinamõ.-ã ã"rin',o qu" 

"i" l"r.oiÃu'até chesar as

Primeiro, o rivro é sugerido para compra, pesquisado para ver¡ficar se osdados.estão corretos, se exiËtem oltro, u*"rpra¡es na bibrioteca, onde pode ser
:9!yirido,,,quat o preço. se houver veroa oispbní";t ;Ë;;;ì;;r:å;, ou cotocadoem stand-by numa lista com o estranno nomè'Oe desiderata.

Quando é adquirido e chega à bibr¡oteca, ¿-.o'r"iùä rpágina por página) ecarimbado para ter reg¡strado oõ ouooi ãã-ãqu¡sicao. Ro meËmó iãrpo, a pessoaque solicitou sua aquisição é avisada da chejada do l¡vro à o¡briotecã,começa então uma. segunda raru, na iuat o nòuo-mat;;;i-¿;;"p"rado paraconsulta e armazenamento. ñesta rare b iivó*.e processado, o que s¡gn¡f¡ca que osseus dados princ¡pa¡s são idenrifica¿os e é Ëlãuo;uou iùã .ãtãrö"iãä que consistenum resumo descritivo de suas principais informaçoe' uriói, tiiùållo¡to., rocar edata de publicação e assunto. Essas informaçoes éão .oroiu¿äi nil'fi.hu, que vãopara os catálogos e também cadastradas no'oe¿atus. ao urirÃtä øincipar do rivroé designado um número (oe acoiào- .o-r- ,ru tabera específica para essafinalidade) gue, juntamente com as iníciais do..autor e do título, vão compor oconjunto de números qué fica na lombada-do rivro á ;r;-r;*"-i,; definir sualocalização na estante.
Quando está pronto, o rivro fica em exposição durante uma semana paraque todos tenham a oporrunidade de saber aã-rrä.r*gäüiîifi¡J,eca. Depoissegue para o acervo, ficando disponível tanto para ionirltã ìr"nto para oempréstimo.
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Portanto, nem pernas, nem asas: o que permite que um livro esteja pronto
para ser utilizado pelo usuár¡o é o trabalho bastante m¡nucioso de um corpo de
profissionais da informação.

Se você pensa que após todo esse processo a história acabou, se engana:
agora começa a terceira fase. O usuário consulta o l¡vro e ele f¡ca sobre a mesa ou
é emprestado e devolvido, e f¡ca no carrinho: tanto sobre a mesa quanto sobre o
carr¡nho ele precisa ser guardado, mas antes disso, é feito o registro estatístico de
seu uso. Esta é a parte fácil, O difícil é quando o usuário se esquece de devolver o
material em dia e outro usuário está prec¡sando dele com urgência; começam as
solic¡tações para devolução, as penalidades são aplicadas e você acha isso
péssimo... Nós também achamos, mas se algum dia for você a precisar de um
livro que está com outra pessoa e ela não devolver, vai entender porque as coisas
são assim...

É impossível às bibliotecas possuírem todo o mater¡al necessário às
pesqu¡sas de seus usuários e, para sanar esse problema/ existe o empréstimo
entre bibliotecas ou o pedido de cópias através do Programa COMUT ou pelo Ariel.

Este é um pequeno resumo das principais atividades de uma biblioteca. Se
você tiver interesse em saber mais basta nos perguntar, que temos ainda muitas
informações para lhe oferecer! ! !

www.cruesp.sp.gov.br/bibliotecas = Portal Cruesp

Já está disponível no endereço acima ou pela SIBiNet @ww¿Cpfu ¡!Ð o Porfal CRIJESP
que, através de uma interface unihcada, possibilita o acesso simultâneo via fnternet aos
bancos bibliográfÏcos das três universidades estaduais paulistas: Dedalus-USP, Acervus.
UNICAMP e Athena- UNESP. O material dos acervos da UNICAMP e UNESP pode ser
solicitado, pelos usuários da USP, por empréstimo entre bibliotecas, através do COMUT ou
Ariel.

Horário da Bíbliotecat
segunda a sexta I às 19h (nas férias 8 às 18h) / sábados ah3o às 12h3o

Atendimento ao Usuár¡oi
balcão: 3091-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecár¡a : 3091-4)45 (cida)

a nossa página na Internet
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Catá,Jogo:

Impresso X Eletrônico
Os catálogos de autor, título e assunto, impressos no formato de fichas, têm

sido uma parte integrante e sempre associados às bibliotecas.

Esta foi a forma encontrada pelos bibliotecários e utllizada durante muito
tempo pelos usuários das bibliotecas para encontrar as obras que desejavam.

O desenvolvimento da tecnologia possibilitou aos catálogos impressos terem
sua versão eletrônica.

A Biblioteca do Instituto, desde a criação do Banco de Dados Dedalus, tem
alirnentado tanto o catálogo impresso quanto o eletrônico, isto devido, em
parte à dificuldade de recuperação dos documentos por assunto, uma vez que

a indexação disponível pelo Banco de Dados era muito genérica.

Porém, com a implantação do Vocabulário Controlado USP, este problema foi
minimizado. É bom lembrar que este Vocabulário foi desenvolvido durante
dez anos num trabalho de colaboração entre bibliotecários e docentes das

Unidades da USP, onde foram levantados e analisados os termos de

relevância para cada área. Atualmente o Vocabulário jâ está. sendo utilizado
não só pelas Bibliotecas da USP, mas também em bibliotecas de todo o país.

A indexação no Banco Dedalus, com a utilização do Vocabulárjo Controlado
USP se tornou mais abrangenfe, e as possibilidades de busca pelos usuários

são mais completas por via eletrônica do que através do catálogo impresso.

Um grupo de bibliotecários e professores de biblioteconomia faz o
acompanhamento do Vocabulário para que, quando necessário' sejam

inseridos novos termos.



Em nossa Biblioteca, as equipes da Seção de Aquisição e da Seção de
Processos Técnicos elaboraram as revisões na Base de Dados, módulos:
Seriados (periódicos), Monografias (livros) e Teses para corngir os erros
existentes e,/ou completar dados. Atualmente a Biblioteca possui 2116 títulos
de periódicos, L7882 livros e 3676 teses. O trabalho foi grande mas o
resultado compensador, uma vez qtJe tornaram os dados regisfrados na base,
mais confiáveis melhorando os resultados de busca.

Após todos estes procedimentos e de várias reflexões, decidimos, a exemplo
de outras Bibliotecas da USP, não mais alimentar nossos catálogos impressos.
As obras cadastradas até dezembro deste ano terão as fichas inseridas no
catáÃogo, mas, a partir de 2003, apenas a Base de Dados Dedalus será
atualizada.

Acreditamos que não ocor¡erão maiores problemas, pois a Biblioteca possui
microcomputadores para consulta ao Dedalus e também estaremos agendando
treinamentos para as pessoas que se interessarem em aprender ou aperfeiçoar
seu conhecimento sobre as ferramentas disponíveis no Banco. Toda a equipe
da Biblioteca estará disponível para solucionar dúvidas e colaborar com os
usuários .

A Biblioteca deseja a todos
um Feliz Natal e um Ano

Novo repleto de realizações !

Horário da Bibl¡oteca:
segunda a sexta I às 19h (nas férias 8 às 1Ah) / sábados th3o às 12h3O

te a nossa págfna na Internet fæ Atendimento ao Usuário:

ffi lffiu.¡.á", ãosr-+r4o (Brenda ou Érica)

Ð bibíoc@edu.uso,br IRJ'r/ffibibliotecária:3091-4245(Cida)


