
INFOBIB
Volume 9, no I Março, ZOO4

rNvENr.4.nro 2004

A Biblioteca realizou entre os dias 02 e 13 de fevereiro deste ano
inventário em seu acervo de periódicos.

A realizaçâo de inventários é uma atividade de rotina em todas as

bibliotecas e tem como objetivo tazer um levantamento completo do material
que compõe seu acervo.

São várias as vantagens da realizaçáo de inventários, tanto para os
usuários quanto para os bibliotecários, tais como: localização de material
desaparecido e organização do acervo.

Na realização do inventário são confrontados todos os exemplares de
periódicos do acervo com suas fichas de controle de recebimento, verificando-
se: presença do material nas estantes, necessidade de
encadern açâo/reparos, necessidade de etiquetas para o tltulo ou para a
encadernação, duplicatas existentes no acervo, correção das informações
registradas na ficha de controle, complementações de dados registrados no

Dedalus.
Conseguimos finalizar, no prazo estipulado, a verificação do acervo que

está em estantes fixas, e continuamos o inventário do material localizado na

estante deslizante, com a Biblioteca aberta e o material podendo ser

consultado ou emprestado. A maior demora no inventário desse acervo se

deve ao fato dessas estantes conterem um número de fascículos quase igual

ao do acervo que está em estantes fixas e poder ser verificado apenas um

corredor de cada vez.
Lembramos novamente que mesmo quando a Biblioteca está fechada,

vários títulos de periódicos do nosso acervo podem ser consultados através
da homepage do SlB|/USP ( http://www.usp.brlsibi ), onde estão
disponibilizados mais de 4500 títulos de periódicos com o texto completo.

Veja no verso um quadro estatístico parcial com os dados obtidos até o
momento.
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Quadro estatístico parc¡al com os dados do inventário obtldos até o
1010312004

Itens verificados Quantidade

Material não localizado neste inventário * 382 (fascículos)
Material localizado (dado como não localizado em
inventários ante riores)

148 (fascículos)

Correções de encadernação 41 (títulos)
Material a ser encadernado - acervo estantes fixas 1622 (volumes)
Material a ser encadernado - estante deslizante 427 Nolumes)
Duplicatas de fascículos retiradas do acervo 109 (fascículos)
Etiquetas colocadas até o momento 191

Dados complementados nas fichas do Visirecord 71

Correcões/complementacões de ISSN o4
Correcões no Dedalus 09

* Este material ainda será procurado posteriormente antes de ser computado
como não localizado no relatório final.

Semana de Recepção aos Calouros - 2OO4

Neste ano estamos realizando a 10ê Visita Orientada aos calouros do
lGc/USP. Para os alunos do curso de graduação em Geociências, a visita
ocorreu no dia 0910312004 às th00, e para os alunos do curso de licenciatura
em Geociências e Educação Ambiental a Visita está agendada para o dia
0210412004 às 19h00. Damos as boas-vindas a todos os alunos e lembramos
ue estamos à dis ra info

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta 8 às 19h (nas férias I às 18h) / sábados 8h3O às 12h30

A partir de 15/03/2004: das B às 22h.

Atendimento ao Usuário:
balcão : 309L-4L40 (Brenda,
Érica ou Aline)
biblíotecária : 309 t-4245 (Cida)

visite a nossa página na
Internet
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Especial Pós-Graduação

Dedicamos esse número do Infobib aos alunos de pós-graduação de nosso Instituto,
relacionando serviços prestados pela Biblioteca e outrâs informações que

consideramos de interesse. Esperamos que essas informações sejam úteis não só aos

pós-graduandos, mas a todos os nossos usuários.

Serviços Prestados pela Biblioteca

A Biblioteca oferece vários serviços para seus usuários, destacamos abaixo alguns que

são de interesse para os alunos de Pós-Graduação:

Orientação e Normalização de Referências Bibliográficas: a Biblioteca oferece
orientação e também normal¡zação das referências bibliográficas de dissertaçÕes e teses,
além de ter elaborado e disponibilizado em seu site (wwv.isc,usp.brlþiblioieca) o Manual
de Orientação para Normalização de Referências Bibliográficas' já em sua segunda

edição, que,contém exemplos de referências de material em formato impresso e eletrônico.

Orientação e Treinamento para Utilização de Bases de Dados Bibliográficas: estäo

disponívlis no site do S|Bi/USP bases de dados referenciais de interesse para a área de

geóciências, tais como GeoRef e Water Resources Abstracts. Essas bases são acessíveis

ãe qualquer computador localizado nos campi da USP (http://www.usp.brlsibi) e os

interàssaäos podem solicitar na Biblioteca treinamento para sua utilização.

Acesso à Periódicos Eletrônicos: através da página do SlB|/USP (http://w¡uw.usp.brlsibi),

utilizando-se qualquer computador localizado nos campi da USP, qualquer usuário pode ter

acesso a maià de' 5000 tíiulos de periódicos em formato eletrônico com texto completo.

Além disso, estão também disponíveis os periódicos eletrônicos com texto completo que

compõem o Portal. Periódicos da CAPES (http://www.peri"odicos,.cqpes.qov-br) e os

¡ncluídos no Scielo (http://r¡vwwscielo.br) . Os interessados podem solicitar na Biblioteca o

agendamento de tre¡namento para o acesso a esses recursos.

Elaboração de Ficha Catalográfica: todos os alunos que estejam elaborando suas

dissertações e teses podem (e devqm) solicitar à Seção de Processos Técnicos da

Biblioteca a elaboração da ficha catalográfica de seÛs trabalhos. A elaboraçáo da ficha é
feita junto com o aluno, que indica os assuntos (palavras-chave) mais adequados para

desciever o conteúdo de seu trabalho, o que facilita o posterior cadastramento no Dedalus

ou em qualquer outro banco de dados.



Biblioteca Digitalde Teses e Dissertaçöes da USP

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP disponibiliza em formato
eletrônico os trabalhos defendidos na Universidade. Após a defesa, os alunos
interessados em inserir seus trabalhos devem acessar o site htip://vr¡vr¡r¡¡. usp. k¡i',

onde se encontra toda a or¡entaçåo necessária paÊ a inclusão dos mesmos.
Lembramos que o autor não precisa disponibilizar a tese/dissertação na
íntegra, podendo escolher quais partes deseja deixar disponível para consulta.
Maiores informações na Seção de Pós-Graduação do lGc/USP.

Queremos ouvir sua opinião!

A Biblioteca, sempre preoÇupada em melhorar a qualidade de seu
atendimento, vem aprimorando seus serviços com o objetivo de cada vez mais
orientar seus usuários para a utilização de todos os recursos informacionais
disponÍveis em seu acervo e também na WEB. Nesse sentido, solicitamos aos
usuários que nos encaminhem suas críticas e sugestöes de aprimoramento
dos serviços prestados e também sugestöes de novos serviços que possam vir
de encontro a suas necessidades acadêmicas.

As sugestões e crÍticas podem ser feitas por e-mail (bibiqc@Jsp.br) ou
deixadas por escrito na caixa de sugestöes localizada no Balcão de
atendimento. No nosso próximo número responderemos as sugestões
recebidas.
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Horário da Biblioteca:
segunda a sexta a às 19h (nas férias a às t.Ah) / sábados th30 às 12h3O

A Partir de L5/O3/2OO4: das 8 às 22h.

Atend¡mento ao Usuário:
balcão: 3O9l-414O (Brenda,
Éríca ou Aline)
bibliotecária : 3091-a245 (Cida)
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PRODUçÃO CIENTíFICA

Desde 1987 as bibliotecas do slBi/usP são responsáveis pelo cadastramento

da produção científica dos docentes e técnicos da universidade no Banco

Dedalus 
-- 

Módulo de Produção (http:/iwww.usp.br/sibi). Para serem

cadastrados é necessário que as 
-bibliotecas 

possuam uma cópia do material,

não bastando apenas a iniormação de que o trabalho foi publicado' Nesse

sentido, a Biblioieca do lGc/USP verifica a existência de trabalhos de seus

docentes e técnicos nas publicaçÕes recebidas por ela e, mesmo que o autor

não nos informe sobre a pubiicação, a mesma é cadastrada no Banco

Dedalus. Entretanto, os trabälhos pubticados em periódicos, eventos e livros

não recebidos por nossa Biblioteca só poderão ser cadastrados se o autor

nos enviar uma cópia do mesmo'
Assim, novamenie solicitamos a colaboração de todos no sentido de

informarem e enviarem a Biblioteca cópia dos trabalhos publicados para

lr" o" mesmos sejam cadastrados no Dedalus e arquivados nas pastas

do Projeto Memória lnstitucional'
Para eéclarecimento de dúvidas e também para o envio do material procure a

bibliotecária cida na seção de Atendimento ao usuário pessoalmente, por e-

mail (mbezerra(Ousp.br) ou pelo ramal 4245.

INVENTÁRIO 2OO5

A Biblioteca realizarâem 2005, entre os dias2610l e lll02, inventário nos acervos

de teses, mapas e projetos.

Neste período será realizado também o remanejamento do acervo de teses e livros de

referência para a írea atualmente ocupada pelas mesas de estudo do andar térreo;

com esse ot¡"ti'oo estão sendo adquiridas 21 novas estantes. O acervo de liwos

passará a ocupar toda a á¡ea que será liberada com essa mudança'

Lembramos que as teses, projetos e mapas não serão emprestados uma semana antes

do início do inventiírio.

Contamos com a colaboração de todos!



32nd International Geological Congress

Entre os dias 20 e 28 de agosto de 2004,rcalizott-se em Florença, Itíiria, o 32nd
Intemational Geological congress, no qual professores do lGc/usp apresentaram
trabalhos.
A Biblioteca, seguindo sugestão do Prof. Cordani, está disponibilizando em sua
homepage (htto ://www.igc.usp.br/biblioteca) a relação dos trabalhos apresentados
pelos nossos docentes. Para os interessados em consultar esses e outros trabalhos
apresentados no congresso, já estão disponíveis em nosso acervo os Abstracts do
eventos e também o Field Trip Guide Books.

Informações, procwe a Bibliotecária de Referência.

lnstituto de Geociências

Navegando por ai

UNESCO Brasil
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A Representagão da UNESCO no Brasil foi esøbelecida em 19 de jmho de 1964 e se tomou
Escritório Nacional no âmbito do cluster Mercosul + chile desde a nova estratégia de
descentralizâ9ão implementada pela sede da uNESCo. Em Brasília, o escritório da UNESCO
iniciou suas atividades øm 1972. suas áreas de atuação são: Educação, ciências e Meio Ambiente,
Ciências Humanas e Sociais - Desenvolvimento Social, Cultura, Comunicação e Informação.
O Cenho de Documentação da LINESCO Brasil oferece serviços de referência, informação e
distribuição de publicações da IINESCO Brasil, incluindo pesquisas online para a UNESCO e para o
público em geral, concentraldo-se nos interesses que competem às ¡áreas de atuação da UNESCO. As
Fontes de informação da TINESCO estão disponíveis em um ponto ri'nico de acesso, em inglês: 128
Bases de Dados bibliográficos, de referência (diretórios, projetos, etc) e textos na íntegra produzidos
pela UNESCO. São 69 Serviços de Informação localizados na Sede da UNESCO em Paris e em seus
Escritó¡ios de Representação da UNESCO espalhados pelo mundo, incluindo no Brasil. Além disso,
estão disponlveis online o texto integral de várias publicaçõos.
O endereço é: http://www.unesco.orq.br

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta I às 22h (nas férias 8 às 18h) / sábados ah3o às 12h30

Atend¡mento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda,
Erica ou Aline)
bibliotecária : 3091-4245 (Cida)

visite a nossa página na
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Feliz Natal

Mensagem de Fim de Ano Mensagem da Rosa

Prezados Professores, Alunos e Queridos Colegas,
Funcionários,

Foi ótimo fazer parte do lnstituto de
Desejamos a todos um Natal Geociências!
repleto de alegrias e um Ano Novo Levo para a USP Leste, a
de muitas conquistas e sucesso! experiência profissional e a

agradável lembrança dos bons
Boas Festas! momentos que tivemos.

Equipe da Biblioteca do lGc/USP Feliz 2005!

Abraços da Rosa.

l¡¡ve¡¡rÁRlo zoos

A B¡blioteca ¡ealiza¡á em 2005, entre os dias 26/01 e 1'1102, ¡nventár¡o nos acervos
de teses, mapas e pro¡etos.

Neste período será realizado também o remanejamento do acervo de teses e livros de
referência para a área atualmente ocupada pelas mesas de estudo do andar térreo;
assim o acervo de livros passará a ocupar toda a área que será l¡berada. Para viabilizar
essa mudança estão sendo adqu¡r¡das 21 novas estantes.

Lembramos que as teses, proietos e mapas nåo serão emprestados uma semana antes
do início do inventário.

Contamos com a colaboração de todosl



Navegando por aí

Portal de Teses Digitais

Esse portal disponibiliza mais de 27.000 teses digitais, com te)Ío completo,
provenientes de diferentes universidades do mundo todo. As pesquisas são
feitas através de uma ferramenta de consulta que realiza buscas simultâneas
utilizando uma única interface web.
O endereço é: http://www.cvbertesis.net

Earth lmpact Database

lmportante fonte de informações sobre crateras de impactos. Foi criado em
1985 pelo Serviço Geológico Canadense e, atualmente, é mantido pelo
Centro de Ciências Planetárias e do Espaço da Universidade de New
Brunswick, Canadá. O Brasil possui cinco registros nessa base dados: Vista
Alegre (PR), Domo do Araguainha (MT/GO), Riachão (MA), Domo do Vargeao
(SC) e da Serra da Cangalha (TO).
O endereço é : http ://www. un b.calpassc/l m oactDatabase

Projeto do Milênio de Recifes de Coral

lniciativa de várias instituições de pesquisa dos Estados Unidos, com o
objetivo de mapear os recifes de coral do mundo todo. O mapa ficará pronto
em 2005, mas as imagens fe¡tas por sensoriamento remoto podem ser
consultadas através da lnternet.
O endereço é: http://www.seawifs.gsfc.nasa.gov/cgi/landsat.pl

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta I às 22h (nas férias I às 18h) / sábados 8h3O às 12h3O

Atend¡mento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda,
Erica ou Aline)
bibliotecária : 3091-4245 (Cida)


