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PREPARAçAO DO NOVO WEBSTTE DA BTBLTOTECA

A BiblÌoteca está iniciando estudos para ajustar o layout dc seu website ao do

Instituto e também pâra reestruturar o seu conteúdo. Nosso objet¡vo é construir um

webs¡te mais voltado para a oferta de serviços.

Caso você tenha alguma sugestão, seja ela sobre indicação de algum modelo

¡nteressante, de alteração necessária ou serviço a ser oferecidô, entre em contato

conosco através do email mlaet@uso.br ou deixe um bilhete na caixinha de sugestões.

BANCO DE DADOS BIBLIOGRÁTTCO

Neste ano, todo o S¡stema Integrado de Bibl¡otecas da USP, o SIBi, está voltado

para a realização de ajustes, modernização e aperfe¡çoamento do Banco de Dados

Bibliográficos da Un¡versidade, o DEDALUS, dentro de uma nova plataforma tecnológica

queéo software ALEPH.

As pr¡meiras mudanças que você observou, a¡nda no começo do primeiro

semestre, foram as mudanças de layout nas páginas iniciais do SIBI, nas telas de

pesquisas bibliográficas e disponibìlização de resultados. Busca-se uma nova maneira,

mais amigável para o usuárío, de oferecer informações, facilitando a sua busca no

Banco.

Além disso, o S¡stema (esta Biblioteca, inclusive) está fazendo um trabalho

invisível ao usuário para melhorar o próprio conteúdo do Banco e agil¡zar processos

intern os.

Caso você tenha alguma sugestão/ entre em contato conosco.

NOVO HORÁRIO DA XEROX NA BIBLIOTECA

A partir de 13 de setembro, a xerox da Biblioteca vai funcionar das 9 às 21h.
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CONCESSÃO DE FUNDOS PARA A COMPRA DE LIVROS
Nosso pedido de fundos para a compra de livros aprovada pela FAPESP. Os mais

de 400 títulos solicitados já começaram a chegar.
VisÌte a Biblioteca para conhecer o mater¡al novo incorporado acl acervo. O

reviste¡ro é renovado todas as sextas-feiras à noite.

BASE GEOMAPAS

A base GEOI4APAS (htto://maooleca.igc.usp.brlbusca/busca ra o.id!-p¡!| ), com
reg¡stros dos mapas que temos em nossa t\4apoteca, agora inclui links para os mapas
em formato eletrôn¡co do IBGE. Futuramente, serão incluídos links mesmo para mapas
não existentes na B¡blÌoteca. Pretendemos fazer o mesmo tipo de trabalho com outTas
institu¡ções.

ATIVIDADES
2010

Dentro de umà propostà de c¿p¿citaçâo continua de recursos humanos, a Biblioteca incentiva seus funcìonános a

aderirem a múltiplas oportunidðdes de aperfeiçoamento. Dessa formð,
- A bibitotecár¡a Érica Beatriz P. Moreschi particapoLr do lV Encontro de Editores de Revistas C¡entificas de Psicoloqia;
- As bíbl¡otecárias Ér¡ca Beatriz P. Moreschi e f,4aria Aparecida Laet participaram do cúrso Estruturação de Arttgo parè
Publicaçâo Internacional e do Seminár¡o Polificas InstitLlcionais e Repositórios Di9¡tais pêra Accsso Aberlo à PlodL,çâo
lntelectridl e Acervos publicos e Culturd,s;
- A bibliotecárià Céliè Cruz continua pèrticipando do Grupo de Obras Raras da USP e a bibliotecária Sônra Regina Yole
Guerra particiDa do GruDo do Vocabulário Controlàdo.
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j Navegando por ai...
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I InformaCòes relac¡onadas à área dc meio ômbiente:
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] O QUE A UNESCO ESTA FAZENDO NA AREA DE CIENCIAS NATURAIS
l h lEp :l,i-www..,rtte-s,qa-.o-f øp.!1þ!-ast!!c.i.[a-l L¡ L¿ l. sciences/1""
I

Sobre cultura drgitöl e acesso aberto à informaçâol

I .r.rr*o oro,-o.
http /Lc u !t u|ê drsrtèlid

ACESSO ABERTO

hllgrl/www.acessoaberto.usp.brl

OUTROS ENDEREÇOS INTERESSANTES podem ser encontrados emr http://biblioteca.igc.usp.br

Horá rio da Biblioteca:
segunda a sexta: I às 22h (nas férias: 8 às 19h)
sábados: ah3o às 12h3O (nas férias: não abre)

Visite a nossa página na Internet
ñt\ httt' : I I b¡bl¡oteca.¡oc,usp.br
I -\!ffiY//. ou mande-nos um e-mail
Ntr-H{ \ bibioctousp.brru€d

Atend¡mento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda / Érica /
sa ndra )
bibl¡otecários: 309I-4245 (Cida /
célia )
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ACESSO ABERTO NA USP
O Acesso Aberto representa uma ruptura no antigo paradigma de restrições e

falta de visibilidade da produção científica. Preconiza que tanto a comunidade científica,

como os governos devem fazer esforços para que o conhecimento científico, veiculado
principalmente em artigos de periódicos seja disseminado de forma ampla e gratuita.

Mesmo os artigos publicados em periódicos de acesso restrito devem ser
d ispon ibilizados em um webs¡te de acesso público, visto que foram produzidos a part¡r

de pesquisas realizadas em instituições públicas.

Essa nova concepção de comunicação científica tem seus reflexos nos direitos
autorais, que, não podemos esquecer/ são definidos por lei, mas também na política

informacional em geral envolvendo as agências de fomento, universidades e centros de

pesqu¡sa. bibliotecas, editores, docentes e pesquisadores.

É um tema que tem sido cada vez mais debatido na USP e que, percebemos,

precisa ser melhor esclarecido no åmbito da pesquisa e pós-graduação. Para maiores

esclarecimentos, visite o website: http://www. acessoa berto. usp. brl
A Universidade de São Paulo está organizando um evento sobre Acesso Aberto

que deverá acontecer no dia 26 de outubro. Convidamos todos a part¡c¡par.

RUM DE DISCUSSAO SOBRE ACESSO ABERTO NA USP

Data: 26 de outubro - Horário: I - l7h
Local: Auditório da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecn¡a - USP

Para maiores informações, acesse:

http ://www. acessoa berto. usp. brlforu m20 I0/forum2}L0/
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SEMANA NACIONAL ÐO LIVRO E DA BIBLIOTECA
De 23 a 29 de outubro será comemorada a Semana Nacional do Livro e da

Blblioteca. No âmbito da USP, a semana será marcada pelo evento sobre Acesso
Aberto, citado acima. Nesta Biblioteca do Inst¡tuto de Geociências ofereceremos alguns
treinamentos que visam fac¡litar a vida acadêmica de nossos alunos, professores e
pesquisadores.

As inscrições para os treinamentos relacionados abaixo podem ser feitas por e-
mall (bibigc@usp.br) ou diretamente no Balcão de Atendimento da Bibl¡oteca. Pafticipe!

ORGANIZANDO SUAS REFERÊNCIAS COM O ENDNOTE WEB

O EndNote Web é um software online que permite o armazenamento e a
organização de referências obtidas nas buscas em .bases de dados. Além disso,
permite a inclusão automát¡ca de citações e referências quando da elaboração do texto
e a mudança para diversos estilos de normalização. Constítui-se, assim, numa
ferramenta que auxilia o pesquisador de qualquer nível na elaboração de seus
trabalhos científicos e acadêmicos. Ele está disponível gratuitamente para a
comunidade USP através do Portal Sibinet (http://www.usp.brlsibi/).

Faremos uma apresentação sobre o software no dia 25 de outubro, às 15h, no
Auditório desta Biblioteca.

PREENCHENDO O CURRíCULO LATTES

Faremos também um treinamento sobre o preenchimento do Currículo Lattes.
Será uma oportunidade para resolver suas dúvidas. Venha participar no dia 28 de
outubro às f5h. no Auditório desta Biblioteca.

UNIFICAÞO
Em 1o. de outubro, foi publicada a Portaria do Gabinete do Reitor que inst¡tui o
empréstimo unificado na USP ( http://citrus. usp net. usp. brlsibi/Porta ria -
Resolucao/Portaria_GR_4830. pdf). Isso significa que qualquer aluno, docente e
funcionário da USP poderá emprestar l¡vros em qualquer biblioteca da Universidade
mediante a apresentação do Cartão USP e o uso de uma senha pessoal. Cada
biblioteca está analisando como se adaptar ao novo regulamento, e o empréstimo
unificado só entrará em vigor a partir de 1o de fevereiro de 2011, coincidindo com o
início do ano letivo.

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta: 8 às 22h (nas férias: I às 19h)
sábados: th3o às 12h30 (nas férias: não abre)

Visite a nossa página na Internet Atendimento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda /Érica /
Sandra)
bibliotecários: 309l-4245 (Cida /
célia)
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