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V Semana de Recepção aos Calouros

de 2OO3 - IGc-USP
Prof, Dr. Thomas R. Fairchild

Presidente da Comissão de Recepção aos Calouros de 2OO3

É tradição na Universidade de São Paulo que, na primeira semana do ano letivo,

seja desenvolvido um programa de atividades espec¡ais de recepção aos calouros. Desde

1998 a Universidade de São Paulo realiza, institucionalmente, a Semana de Recepção aos

Calouros, este ano em sua quinta edição, com o objetivo de promover não somente a

integração dos calouros entre si, mas também destes à comunidade da faculdade que os

recebe, tudo dentro de um clima de solidariedade, respeito mútuo e valorização dos ideais

universitários.

Para organizar e executar o programâ cada unidade designa uma Comissão de

Recepção composta de professores e alunos do centro acadêmico. No âmbito do lnstituto

de Geociências, essa comissão consiste dos professores Thomas R. Fairchild (Presidente),

Paulo César Boggiani, Renato Paes de Almeida, Fábio Ramos Dias de Andrade e Oswaldo

Siga Júnior, mais os membros da diretoria do Centro Paulista de Estudos Geológicos

(CEPEGE, presidido por Gerson Saturn¡no de Paula) e outros alunos dispostos a ajudar.

Esta comissão manteve reuniões abertas durante janeiro, que definiram o programa e os

objetivos de cada atividade.

As atividades propostas visam à integraçäo dos calouros entre si, com o corpo

discente do curso e com a instituição de ensino e pesquisa que é o IGc-USP. Assim, ao

fim dessa semana, os calouros terão ganho noções sobre a vida universitária, o curso de

Geologia e os propósitos de ensino, pesquisa e serviço à comunidade do lGc-USP, além

de ter conquistado novas amizades.

Veja no verso as atividades programadas!



D¡os I 0 -l llOZ 1Zo e 30 Feircs):
Motrículo (pr¡meiro chomodo). provo de conhecimenfos prévios e enrrev¡sto.

lobjef¡vo: Primei¡o contoto com os novos olunos com colelo de
informoçóes ind¡viduois sobre os colourosl

Dio l5/02 - Sóbodo (porte do monhó):
Recepçóo of¡ciol oos colouros e seus fomiliores. Apresentoçóo do inslilu¡çóo e do curso
de Geologio. V¡s¡lo monilorodo òs insloloçóes do lcc-Usp.

[Objetivo: Informot olunos e po¡s sobre os propós¡fos do lnstilulo e ospecfos do curso e
correiro de Geologio. Conhecer o lnslifulo.l

Dio 171O2 - 2o-feiro:
Aulo inougulol. Recepçóo pelo Centro Acodêmico. Almoço de veleronos e colouros no
Refeilório centrol do usp. Gincono inierno no loc. Festà de Recepçõo poro olunos,
professores e funcionórios do lGc.

lobjetivo: lnlegroçoo enlre colouros e enlre eles e os veteronos. conhecimenlo de
porte do compus e do lnst¡tuto, Apresenloçõo o professores e funcionórios.l

Dio ì 8/02 - 3o-feiro:
Curso de Técnicos Verficois de Escolodo (Roppel, Tirolezo). Reconhec¡menfo do Compus
olrovés do Roteiro Geológico. Desofio esporflvo no CEPEUSP oberfo oos olunos,
professores e funcionórios do lGc

lobjef¡vo: conhecimenlo de lécnicos úteis oo Geólogo e do fobolho do Geólogo.
Conhecimenlo do compus. lnlegrqçõo no comunidode lGc.l

Dio l9102 - 4o-feiro
Visilo o óreos de risco geológico no Boixodo Sonllslo.

[objetivo: hteg[oçoo enfre corouros. conhecimenro de r¡scos geológicos e do
responsobil¡dode soc¡ol do Geólogo.l

Dia 20102 - 5qjeiro:
A olividode do geólogo no compo: os exemplos de umo pedreiro e umo cochoeiro.

[Objelivo: lntegroçóo entre colouros. Conhecimenlo do trobolho de compo do
Geólogo.l

Dio21l02 - óo-feiro:
Apresentoçóo do Geo Jr. Alivldode de dinômico de grupo. pedógio poro orrecodor
fundos. Festo dos "Bixos" com "Show de Colouros,'

[objelivo: lntegroçõo entre colouros e entre eles e o reslo do comunidode lcc.
Conhec¡menfo de oporlunidodes enquonto estudonte universitório.l

Inscrição na Biblioteca

Documentos necessários para a inscrição dos novos alunos na Biblioteca: 02 fotos 3 X
4 (recentes), comprovante de residência. cartão de matrícula.

Horário da B¡blioteca:
segunda a sexta I às 19h (nas férias I às 18h) / sábados Bh3O às 12h30

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

a nossa página na Internet
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POR QUE A BTBLTOTECA REALTZA INVENTÁRIOS DE SUAS COLEçÕES?

Rosa Tereza Tierno Plaza Sonia Reg¡na Yole Guerra

O Serviço de B¡blioteca do lGc/USP realizou de 03 a 141O2/2OO3 o inventário de seu acervo de
livros e por essa razão peÍmaneceu fechada ao público. A realizaçáo de inventár¡os em Bibliotecas
é diferente daqueles realizados pelo comércio, que fecham suas portas apenas metade de um dia.
A ¡dé¡a que ocorre a mu¡tas pessoas é que o inventário de uma b¡blioteca é semelhante àqueles
que simplesmente conferem os registros do estoque com o mater¡al existente.
Numa b¡blioteca o inventár¡o tem como objetivo verificar o estado dos documentos do acervo,
identificando o material extraviado e conseqüentemente as perdas ocorridas. Eles são realizados
também com o propósito de:

. ordenar o mater¡al nas estantes, facilitando a busca do mesmo pelos usuários;

. identif¡car falhas de coleções para que possam sêr supridas posteriormente;
o determinar as prioridades dos documentos que deverão ser encadernados bem como

aqueles que necessitam ser re-encadernados;
. identificar o material infestado;
. ¡dentif¡car os documentos que necess¡tam de pequenos reparos;
o possibilitar a reposição de material extraviado;
. dar subsídios para as futuras aquisições da biblioteca;
. conslatar o real patrimônio da b¡blioteca.

A realização de um inventário requer planejamento adequado que consiste em; a) definir o
período em que o ¡nventário se realizará e ¡nformar a comunidade antec¡padamente; b) planejar o
cronograma definindo procod¡mentos e equ¡pes de trabalho; c) reunir as equ¡pes para explicar a
metodologia, d¡stribu¡r as gavetas que contém as fichas matr¡z cu¡os dados/informações serão
confrontados com cada livro do acervo e entregar o material de escritór¡o necessário para a
realização das tarefas; d) reavaliar os dados/informaçöes fornecidos por cada uma das equipes
para elaborar as corrêções necessárias.

Neste inventário foram conferidos os dados referentes a 18.000 volumes de livros, tendo
sido confrontados dados importantes para a recuperação da informação ta¡s como: autor, tltulo,
assunto, número de chamada, ISBN entre outros.

O mater¡al não localizado, que total¡zou 92 volumes foi bem inferior aos resultados dos
inventários realizados anteriormente como demonstra o quadro comparativo I (verso). Este
resultado se deve em grande parte à instalação do portão eletrônico que detecta a safda de
mater¡al sem o devido registro pelos funcionários do balcão de atendimento.

Também foi bastante significativo o número de correções e reparos que foram detectados e
já corrig¡dos pois esses dados uma vez corrigidos possibilitam ao usuár¡o realizar suas buscas e
localizar as informações de forma mais rápida e precisa.

Todo esse trabalho somente foi possível graças ao empenho de todo pessoal da B¡bl¡oteca
que num espaço muito curto de tempo conseguiu realizar um trabalho de excelente qualidade!

Veja no verso os resultados do lnventário.



RESULTADOS OBTIDOS DO INVENTÁRTOI2OO3

. Estes dados também serão encaminhados ao SlBi para serem acrescentados ou corrigidos no Dedalus.

DADOS COMPARATIVOS

Comparamos os dados entre os resultados obtidos no ¡nventário de 2003 com aqueles real¡zados em 1985,
1992 e 1995.

OUANTIDADE

Mater¡al não local¡zado/2003 92

Material não localizado em inventários anteriores 11992 e 1995) e localizados neste (2003) 37

Cóô¡âs de livros ret¡rertas rJo acervo 4'l

I ¡vros a serem rc-nroccssados krãl2.lo¡,Aaão ott clâssif¡câcão incorretasl 244

Material oue necess¡ta de reoaro lbolso. etiouetas) 151

Peouenos rèoaros lcostura. reforco dê lombada) 177

Encadernacão 12

Fichãs mâlr¡7es não locâl¡zâdâs 16

Meter¡al êm emorést¡mo Dermanente localizado nos laborâtór¡os ou com orofessofes 35

Dados iá encaminhados âo SlBi Darã correcão no Dedalus 670

Obras raras/esÞeciais 54

Fichas a serem corr¡oidas/comoletadas lfalta sér¡e. ISBN, etc.) 2859-
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PUBLICAçÃO DO SERVTCO DE BIBLIOTECA. INSTITUTO DE GEOCXÊNCIAS - USP

GEOLOGIA USP ONLTNE

No próx¡mo dia 27 de ma¡o, às 16h30m, no Salão Nobre do Instituto de
Geociências da USP, durante a FENAFEG, será real¡zado o lançamento da revista
Geologia USP Online e da Base de Dados Geoindex.

A versão eletrônica da Geologia USP trará, além dos resumos e abstracts dos
artigos publicados, o acesso ao texto completo, êffi formato PDF, das Séries
Científica e Publicação Especial.

A base de dados Geoindex cadastra todos os artigos publicados nos periódicos
do Instituto de Geociências USP: Boletim IGA, Boletim IG-USP e Geologia USP.
Existem duas possibilidades de acesso às informações:

o buscas nos campos autor, título, palavras-chave (português e inglês), e
palavras do resumo e abstract, para aqueles artigos que trouxerem estes
dois últimos campos; a pesquisa poderá ser feita em todas as
publicações, através da opção Busca em toda a base, ou em um título
específico;

. através do sumário de cada fascículo publicado.

A realização deste projeto só foi possível pelo'trabalho conjunto entre a Seçäo
de Publicações e Divulgação da Biblioteca, Seção Técnica de Informática/IGc,
Seção de Publicações/IGc e do Conselho Editorial da revista Geologia USP.

O endereço para acesso à Geologia USP Online e Base de Dados Geoindex é:
http: / /www. igc.uso.brlqeoloo iauso

Convldamos a todos a pa¡ticiparem do lançamento!

Exposição 66Periódicos Científicos do IGc/IISP"

Durante as comemorações da Semana do Geólogo, a Biblioteca
realizarâ a exposição "Periódicos Científicos do IGc/{JSP", eue contará
a evolução das revistas publicas pelo Instituto desde 1970.
As obras estarão expostas no andar térreo da Biblioteca, das I às 19
horas' 

Aguárdamos sua visita!
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Periódicos Científicos do IGc/USp
Érica Beatriz p, M, Otiveira

Os periódicos científicos são considerados o principat veículo de
comunicação da comunidade científica e de divulgação dò conhecimento
científico. Surgiram como uma evolução do papel dãs 

-cartas 
pessoais entre

cientistas e das atas e memórias de reuniões científicas.
Os primeiros periódicos publicados no mundo foram o Journal des

Sçavants e Philosophical Transactions of Royal Society of London, ambos
em 1665, com apenas dois meses de diferença, €ffi 6 de janeiro e 6 de março
respectivamente.

No Brasil, a Gazeta Médica do Rio de Janeiro, em 1862, € €t Gazeta
Médica da Bahia, de 1866, foram os primeiros periódicos científicos
publicados.

Desde seu surgimento, o periódico científico passou por inúmeras
modificações, mas foi a partir do século XIX que a publicação de revistas
científicas cresceu acentuadamente. Além dos avanços tetnológicos dos
processos publicação e impressão, um fato que contribuiu þara este
crescimento foi o surgimento de periódicos de resumo em 1830, com o
Pharmazeutisches Zentralblatt, que se desenvolveram até as bases de
dados online dos dias atuais, que são facilitadoras da recuperação das
informações contidas nos periódicos.

No caso específico do nosso Instituto, o primeiro boletim publicado, pelo
então Instituto de Geociências e Astronomia, denominava-se Boletim IGA,'que
publicou entre os anos de 1970 e tgTL os volumes 1 e 2.

Em L972, devido à mudança do nome do instituto para Instituto de
Geociências, a publicação passa a denominar-se Boletim ld-USe, publicando
entre os anos de L972 e 1983 os volumes 3 a 14.

A partir de 1984, diante da necessidade de diversificar as publicações
para abranger um espectro mais amplo, o Boletim IG-USP subdividlu-se em irês
séries: Série Científica (que manteve a numeração original do Boletim), Série
Didática e Publicação Especial. ' -

Em 2001, o Boletim IG-USP foi substituído pela revista Geologia USp, que
traz um novo e inovador projeto gráfico, elaborado pela própria Seção de
Publicações do IGc/USP e que, a partir deste momento, está disponível támbém
em versão eletrônica.

Geologia USP também se subdivide em três séries:o Geologia USP: Série Científica, com o volume 1 publicado em 2001.o Geologia USP: Série Didática, tendo publicado o volume 1 em ZOO2.o Geologia USP: Publicação Especial, que em 2002 publicou o volume 1.

Bibliografia consultada
MIRANDA, D. B. O periódico cientffîco como vefculo de comunicação: uma revisão de literatr¡ra. Ciência

da Informação, v.25, n.3, 1996. Disponfvel em: <trtp://www.ibict.bp. Acesso em: 08/05/2003.
STUMPF, I. R. C. O passado e o futuro das revistas cientfficas. Ciência da Informaçâo, v.25, n.3, 1996.

Disponfvel em: <http://www.ibict.br>. Acesso em: 08/05/2003.
YAMAMOTO, O. H. Avaliação de periódicos cientfficos brasileiros na área de

DoAç Ão ._........_-.--

oata:?.]./.?-$ ..t,

Informação, v.3 1, n.2, p. 163-177, 2002.
Ciência da
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REFERÊruCTES BIBLIOGRÁFICAS

Por que os bibliotecários insistem tanto na normalização das referências do
material consultado e citado em trabalhos científicos? Para esta pergunta várias
respostas se apresentam: bibliotecários são chatos, têm mania de pontos e
vírgulas, é isto que aprendem na faculdade, é uma forma de tortura dos
usuários, etc. No entanto, se analisarmos com mais cuidado a razão da
existência de normas nacionais e internacionais para a apresentação de
referências bibliográficas, percebemos que elas existem para facilitar a vida de
pesquisadores, alunos e bibliotecários. No início da comunicação científica como
a conhecemos hoje, o número de pesquisadores, centros de pesquisa/ensino e
de publicações científicas era restrito, o que facilitava o conhecimento e a troca
de informações entre os interessados em um mesmo assunto, tornando possível
que a citação a trabalhos fosse feita apenas pelo nome do autor ou por uma
forma abreviada do título. Com o crescimento da comunidade e das publicações
científicas, tornou-se necessário referir-se a uma determinada obra de maneira
mais completa para que os outros cientistas pudessem localizá-la. Já na década
de 1890, um químico apresentava a seguinte queixa:

"Certo autor me remete a um artigo de Schmidt, nos Berichte da sociedade
alemã de química, vol. XX. Como não possuo a revistà, nutro a esperança de
conseguir encontrar um resumo do artigo em questão no Journal da Chemical
Society, de que sou assinante, porém, como não tenho noção alguma do ano em
que foi publicado o vol. XX dos Berichte, tenho de pesquisar em inúmeros
índices a fim de encontrar o resumo". (A.G. Blonchan, citado por MEADOwS, 1999, p.30)

Se esta referência estivesse padronizada, com certeza teria economizado muito
tempo ao pesquisador, e o mesmo ocorre hoje em dia. Este é o papel das
referências bibliográficas: tornar possível a qualquer pessoa localizar um
trabalho citado em um documento científico. A Biblioteca, para facilitar esta
tarefa a seus usuários, disponibiliza em sua homepage, a segunda edição do
Manual de Orientação para Normalização de Referências Bibliográficas, seguindo
as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, atualizado com
exemplos de referências de material eletrônico. Esperamos que este manual
seja útil, e lembramos que a Bibliotecária Cida continua à disposição para
orientar e esclarecer as dúvidas de nossos usuários.

Meadows,A.J. A comunicação científica. Brasília: Briquet de Lemos, 1999.



Para a Pós-Graduação

Aos alunos de pós-graduação que estiverem elaborando suas dissertações e teses, a
Biblioteca oferece o serviço de elaboração da ficha catalográfica do trabalho. Nesta ficha
estão as informações do trabalho, inclusive com as palavras-chave definidas pelo próprio
autor, o que é muito importante principalmente na indexação do trabalho em bases de dados.
Basta comparecer na Seção de Processos Técnicos e falar com Sônia.
Para os interessados em disponibilizar sua dissertação ou tese na Biblioteca Digital de Teses
da USP, informações na Seção de Pós-Graduação, com Ana Paula ou Magali.

Navegando por aí

EarthTrends - The Environmental fnformation Portal

EarthTrends é uma base de dados online sobre assuntos ambientais, sociais e
econômicos. O site traz informações provenientes de bases de dados mundiais
em múltiplos formatos. Os tópicos para pesquisa são: Ecossistemas costeiros e
marinhos; Recursos hídricos; Clima e Atmosfera; População, saúde e bem-estar
humano; Economia, negócios e meio ambiente; Energia; Biodiversídade e áreas
de proteção; Florestas, grasslands e regiões áridas; Instituições que trabalham
com o meio ambiente. Todas essas categorias apresentam a possibilidade de:
Pesquisa em base de dados; Tabelas de dados; Perfil por país; Mapas; Artigos.
o endereço é: httÞ: 'earthtrends.wri.oro

Portal do Geólogo

Site com informaçöes gerais e notícias de interesse para os geólogos. Além de
temas específicos, traz também informações sobre Negócios, Serviços,
Mercados, Empresas, Legislação, Endereços, Empregos (vagas e currículos).
Aberto a colaboração dos internautas como, por exemplo, nas seções Debates
Geológicos e Contos de Geologia. Os coordenadores gerais são Elpídio Reis e
Pedro Jacobi, e o Editor de Universidades o Prof. Caetano Juliani. O endereço é:
httD: - -.,vww.oeoloqo.com.br

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta I às 19h (nas férias I às 18h) / sábados th30 às 12h3O

y[site a nossa página na Internet
ñìwww.¡oc.usó.br t¡b¡¡oteca
&n\Ç[\M
re/ bibioc@edu.uso.br

Atendimento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda ou Érica)
bibliotecária : 3091-4245 (Cida)
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Atividadês do 10 Semestre de 2OOB

No 10 semestre de 2003 a Biblioteca realizou várias atividades, das
quais destacamos:

- Renovamos: 21 assinaturas de periódicos' no valor de US$

L8,537.07 + Euros 44O,BO;
- Recebemos: 1643 volumes entre livros, periódicos, teses,

eventos, mapas/ e outros;
- Processamos:1357 volumes entre livros, periódicos, teses,

eventos, mapas/ e outros;
- cadastramos no Dedalus: 5B trabalhos de docentes publicados

em 2003;
:- Crescimento linear do acervo: 19,39 metros;

Emprestamos: 11.573 volumes;
- Foram consultados na Biblioteca: L7 '103 volumes;
- Freqüentaram,a Biblioteca: 19'B4B pessoas'

A Biblioteca também disponibilizou, durante as comemorações da

semana do Geólogo, a revista Geologia USP online, disponível no

endereço http : ://www. igc, usp. br/geolog iausp.

MAPOTECA

Solicitamos a colaboração de todos os usuários da Biblioteca nautilizaçáo dos mapa

da Mapoteca. Temos notado um aumento no número de mapas danificados (rasgados

rabiscados, sem tarja para guardar). Este material é muito delicado e de difici
reposição, pois muitos já não'estão mais disponíveis para'aquisição. Tome especia

.uldudo ao retirá-los das Mapotecas e, após utilizá-los, deixe-os sobre as mesas para

realizaçáo da estatística de uso. lnst¡tuto de Geoc¡ênc¡as



Produção Docente - 2003

Desde 1987 a Biblioteea eadastra Ínou.B,Bnes Dedaftrs, Módutr"o' pro'duçãìo, os trabalho
publicados pelos docentes do Instjl¡,rto. A partir deste rnês, a relação dos trabalho
publicados em 2003 também estará disponíver na homepage da Bibliotec
(lrttp://vqww.jgc.usp.br/bibliotEca). Haverá links para os textes dos artigos publicado
em revistas nas quais a USP têrn aoesso ao texto completo. Além disso, a Bibliotoc
está colocaldo no Revisteiro os frabalhos publicados e cadastrados entre os meses d
janeiro e julho dqste ano.

Navegando por aí

Bi.blioteca Digita.l M,ultirn,ídia "Tesouros da Cidad,e"

A Biblioteca Mário de Andrade disponibilizou em julho passado a
biblioteca digital multimídia "Tesouros da Cidade", formada pela
digitalização de seu acervo de obras raras. Neste primeiro momento,
foram digitalizados 118 livros dos séculos 16 ao início do 20 que
tratam da história do pals, mil il'ustr:açöes de 46 obras de viajantes
que esliveram no Brasil no século 19,20 álbuns de fotografias
origina,is d,a cidade de São Pa,ulo (1862-1919) e de outras partes do
Br:asl,l (a Þartir d.e 1870), além de aproxi.rnadarnente mil gravuras,
relatos e figuras feitos por estrangeiros como Debret, Victor Fronde,
Rugendas e Taunay.

O endereço é : http : / /Www, prefeitura.sp,,qov, brlmari,o.deand,rade

2, ,:*ps*"lae-:

l,r ôfáÍró: da Èlþ"IiQÉeèa :
sèguhda a sexta B às léh (nas fér¡as 8 às 18h) / sábados Ah3O às 12h3Ò

yis¡te a nossa página na Internet

ffi lrffi,ffii, l.ósi-oßo rsrenda ou Éi-ica;

.l bib¡qc(ôedu.usp.br lqTffibibliotecária:3097-4245(cida)
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VI SEMANA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA
O Sistema Integrado de Bibliotecas da USP - SIBiTSP - está realizando pelo sexto ano
consecutivo a Semana do Livro e da Biblioteca. Neste ano o tema central é Biblioteca
Digital: preservação e democrâtização da informação.
Durante a semana de 27 a 31 de outubro, atividades estarão acontecendo em diversas
bibliotecas do Sistema e no dia 29/10, à partir das 14h30min, ocorrerá o evento sistêmico,
para o qual está programada a palestra "Conteúdos digitais: formação e acesso" com a Profa.
CéIiaZaher e o lançamento da Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP.
A Biblioteca do IGcÂJSP também participará das comemorações desta Semana realizando
três palestras, para as quais convidamos todos os interessados. Verifique abaixo a

programação de nossa Biblioteca:
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INVENTÁ,RTO2OO4

A Biblioteca realizará em 2004, entre os dias 02 e 13 de fevereiro, inventário
em seu acervo de periódicos.

A realização periódica de inventários é uma atividade de rotina em todas as
bibliotecas, que tem como objetivo fazer um levantamento completo do
material que compõe seu acervo,

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

/ localizaçáo de material guardado em lugar errado;

/ veriticaçáo do materialque precisa ser reparado ou encadernado;

/ organização do acervo.

Devido a especificidade do material, uma semana antes do início do
inventário não serão mais emprestados periódicos. Lembramos que mais de
4500 títulos de periódícos eletrônicos com texto completo estäo disponíveis
no site do SlBi/USP (www.usp.brlsibi).

Contamos com a colaboração de todos!

PRODUçÃO CrENTÍFrCA - 2003

Está disponível no site da Biblioteca (http://www.iqc.usp.br/biblioteca) a
produção científica dos docentes e técnicos do lGc/USP relativa ao ano de
2003. Os trabalhos foram organizados por tipo, sendo que os aftigos
publicados em periódicos aos quais a USP tem acesso ao texto completo
trazem línks para o artígo em formato integral (acesso disponível apenas nos
microcomputadores localizados nos campi da Universidade). Lembramos que
no Banco de Dados Dedalus - Módulo Produção (http://www.usp.brlsibi), está
cadastrada a produção cientffica do lnstituto a partir de 1987 e que estes
trabalhos estão disponíveis na Biblioteca do lGo/USP.
lnformações, dúvidas e sugestões entre em contato com Maria Aparecida,
bibliotecária de Referência.

Horário da Biblloteca:
segunda a sexta 8 às 19h (nas férias 8 às 18h),/ sábados 8h3O às 12h3O

Atendimento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda ou
Erica)
bibliotecária : 3091-4245 (Cida)

visite a nossa página na

iÅÇ"a:a;i
;)t:,t't'./..ê. i e.3 - i



IN'FOBIB
Nsvênr'br.o ,

A Öidade de Sãs Paulo vista através da Biblioteca:
tra,balhss existentes n'o acerr/o da tsiblioteca do lGc/UEP

Participando das comernorações dos 450 anos da Cidade de São Paulo, a

Biblioteca está organizando uma exposição virtual de trabalhos existentes em seu

acervo sobre a cidade, abordando assuntoa relacisnados às geociências.
' - O leväntâmento"dos dadoB está s'ëRdo feito'e'rn todos os tipos de material:

periódicos naciOnais através da análise de seus sumárioq periódicos_estrangeiros e

evêntos ern pesquisa fejfa r.ra þase de dads-ç internacional GeoRef; livros,

dissertações, tes"é, tranathos de formatura, projetos no Banc9 de Dados Dedalus;
mapas ño eatálogo da Biblioteca. Será feita tarnþém urna pesquisa de sites de

interésse ao tema.
Os tr.abalhos serão organizados por assunto e disponibilizados no site da

Biblioteca (hjtp://www.igç.usp.b/þibliotpca) a pañir.do dia 2.6. de janeiro dè 2004.
Os professores que quiserem participar escrevendo um pequeno texto

aþordan,o aspectos geológ'icos da c-idade ppdem entrar ern eontato corn a

Eiblioteca; os'textos ser'ão inah¡ídos na exposiçpo'
Quem tiver informações sobre o,'terna e quiser Contribuir com a_exposição,

eontaterR a Seção de nquisiçao e Publlcações da Biblioteea (moresçhi@us-B'br ou

ramal4290).

INVENTi{RIO 2OO4

A Biblioteca realizarâem2004, entre os dias 02 e 13 de fevereiro, inventário em

seq acervo de perlódicos.
Devido à especificidade do rnaterial, urna semana antes do inÍcio do

inventário não serão tui" ãtpt"itados periódicos. Lembramos que mais de 4500

tltqfOs de pEriédicos elgtrôn¡oos Çorn texto completo es-tão disponíveis no sitê ilo
S I tsiiuSP (www. usp. brisibi).

Contamos co,rn a colabsrÊção de todos!

lnst¡tuto de Geoc¡ências
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Ñov¿ versão do site da Biblioteca

No dia 29110/?0-03. ,foi disprii-qibiliea{a a nova versão do siþ de Biblioteca no endereço
(http://www.igc.usp.br/biblioteca).

Desde seu lançarnento em 1996, çsta é a quarta versão colocada a disposigão dos usuários,
sempre coÍi o objetivo de tornar a busca da informação mais ágil e clara.

Sugostões,. crítioas e colaboraþões sâo bem-vidas. Entre em oontâto com a Seção deÂquisição
e Publicações da Biblioteca.

Biblioteca Digital Africana de Teses

A paftir de janeiro de 2004, teses e dissertações de diversos países africanos
estarão disponíveis em uma base de dados on-line, servindo de valiosa fonte de
informações para cientistas não apenas. do oontinente rnas de todo o mundo. A iniciativa,
que leva o nome de Database for.African Theses and D¡ssertation (Datad), está sendo
conduzida pela Assoc¡ação de Universidades Africanas (AAU).

Serão inoluídas. na Ðatad .inicialmente verêões eletrônicas de pesquisas
desenvolvidas a, partir de '1 990. Uma segunda fase do projeto ad¡cionará conteúdo de 1980
a 1990 e uma terce¡ra, teses e dissèr,tações anteriores a 1980. O projeto, financiado por
instituições internacionais, está inèluìndo trabalhos já digitalizados e outros até então
encontrados apenas erfl papel.
(Fonte: Agência FAPESP, 06/1 1/2003).

Bi'blioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP

No últirfo di:a29110, foi inaugurada a Biþlioteca Dioital de ObraS Raras e Esþeciais
da USP, que disponibiliza paø pesquisadores e público ern geral o conteúdo integral de
tltulos ex¡stentes nas diversas Bibliotecas da' Universidade.

Obçdeeendo aos critér¡os de antiguidade, valor hisfórioo e inexistência de novas
impressões ou edições do título, foram selecionados inicialmente 38 livros em váfiAg áreas
do conheeinrênto. Ëste nricleo foi,digitaliaado integralmente e está disponível para consulta
ou imBressão para uso nåo cornercial. Os demais volumes, num total de 1224 títulos (1983
exemplares), tivèrarn apenas as capas dlgltalizadas.

A Blbliotéca.Digital de Obras Raras e Ëspeciais integra o Portal do Conhecimento da
Universidade de $ão Paulo.
(Fonte: Biblioteca Digital de Obras Raras e Especiais da USP, http://www.obrasraras.usp.brl).

Horário da Biblioteca:
sesunda ã sexta I às 19h (äði fériås I às 18h) / sábados Ah3O às 12h3O
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Atendimento ao Usuário:
balcão: 3OgL-4t40 (Brenda ou
Ériea)
biþliotecária : 309L-a2a5 (Cida)


