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Na implantação do Projeto de Digitalização das Teses e Dissertações do acervo, 

a Equipe da Biblioteca vem cumprindo as metas estabelecidas para alcançar 

nosso objetivo principal, que é possibilitar o amplo acesso às Teses e Disserta-

ções defendidas no IGc/USP. Em outras palavras, diferente das limitações do 

formato impresso, dentre elas a de que apenas um usuário pode consultá-lo 

por vez, com esse material disponível na Biblioteca de Teses e Dissertações da 

USP, milhares de pessoas poderão acessá-lo ao mesmo tempo, tanto dentro 

quanto fora do campus. 

É importante lembrar que só podemos disponibilizar o trabalho digitalizado 

quando o autor nos concede autorização por escrito. Um trabalho árduo que 

exige da Equipe de Biblioteca esforços no sentido de localizar e contatar muitos 

dos egressos, alunos e professores, para conseguir suas respectivas autoriza-

ções.  

Dito isso, convidamos todos os interessados em consultar Teses e Dissertações 

a acessarem a BDTD http://www.teses.usp.br/ ou o Portal de Busca Integrada 

http://www.usp.br/sibi/.  

Confira a porcentagem de Teses e Dissertações já disponíveis online: 

 

 

Teses e Dissertações defendidas no IGc/USP:  
acervo retrospectivo agora com acesso online 

 

http://www.teses.usp.br/
http://www.usp.br/sibi/


Lembrete:  

Atualização dos 

 Dados Cadastrais 

 

Para os alunos da 

Geociências que até o 

momento não atualizaram 

seus dados cadastrais na 

Biblioteca, por favor 

comparecer no Balcão de 

Atendimento. 

 

Agradecemos! 

A Biblioteca do IGc/USP realizou, no mês de março, um Programa de 
Capacitação direcionado aos calouros. 
 Conteúdo do Treinamento: 
 SIBiNet - Portal do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP: fontes 

de informação disponíveis. 
 DEDALUS – Banco de Dados Bibliográficos da USP: como pesquisar. 
 Portal de Busca Integrada da USP: como pesquisar. 

O Treinamento foi uma excelente 
oportunidade para os novos alunos 
se famializarem com os recursos 
que a Universidade  disponibiliza 
para recuperação da informação. 

Para o 2º Semestre está previsto 
novo treinamento às Bases de Da-
dos para a Semana de 14 a 18 de 
Outubro. 

“Pós-graduando, ao defender sua Dissertação ou Tese, não esqueça de entregar sua 

AUTORIZAÇÃO (assinada), arquivo em PDF e cópia impressa.” 

Biblioteca do IGc/USP: um local agradável para 

pesquisar 

Atendimento 

A Administração da Biblioteca com 

apoio da Diretoria do Instituto, tem 

proporcionado melhorias nos 

ambientes de estudo da Biblioteca, 

atendendo as sugestões indicadas 

pelos usuários. 

Esta parceria entre Usuário/

Biblioteca , que vem incrementando 

novos produtos e serviços, como 

também cuidando e mantendo a 

infraestrutura  predial, só tende a 

crescer com uma comunidade 

acadêmica tão participativa. 

Destacamos aqui as melhorias 

aplicadas na Biblioteca no 1º 

semestre deste ano: 

- Pintura  completa na parte interna 

da Biblioteca; 

- Troca do piso da escada de acesso 

para o andar superior; 

- Ampliação da sala de computadores 

para os usuários, aumentando para 

12 microcomputadores; 

-Instalação da porta de vidro divisória 

entre Serviço de Atendimento e 

Acervo Bibliográfico para melhor cli-

matização do acervo e isolamento 

acústico; 

- Instalação de mais uma rede 

elétrica nas mesas de estudos, para 

uso de notebooks (andar superior). 

                 Contamos com sua 

sugestão! 
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Guardar documentos importantes no HD do computador já é coisa do pas-

sado para muitos usuários. Isso porque além de os arquivos ficarem a mer-

cê de possíveis vírus e defeitos do sistema, ficam localizados somente em 

uma máquina e  dificilmente podem ser acessados, caso o usuário esteja 

em outro lugar. Quem utiliza HDs externos e pendrives também corre o 

risco de possíveis danos nos dispositivos ou de, simplesmente, perdê-los, 

por isso muitos vêm apostando no armazenamento em nuvem. 
 

Nuvem 

O conceito nuvem vem da ideia de algo alocado na rede mundial de compu-

tadores – a internet. Dessa forma, é possível acessar fotos e documentos 

importantes a partir de qualquer máquina. Para isso, basta contratar algum 

serviço de armazenamento em nuvem disponível e, por meio do navega-

dor, acessar seus dados de onde quer que você esteja. 

 

Segurança 

Por ser protegido com senhas, assim como e-mails, esse tipo de armazena-

mento acaba sendo muito seguro. Mas claro que precauções são sempre 

bem-vindas, como evitar o acesso a  links duvidosos ou a sites desconheci-

dos. 

 

O que eu posso guardar em nuvem? 

Qualquer tipo de documento, desde fotos até vídeos. Só é necessário ver 

quanto o seu pacote permite armazenar, 5GB, 10GB, 20GB, e por aí vai. E 

evite acessar seus documentos em computadores desconhecidos. 

 

Fonte:http://assistenciatecnica.uol.com.br/dicas/armazenamento-em-

nuvem.html#rmcl  
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O que é armazenamento em nuvem?  

 

 

 

 

 

 

Novas Aquisições 

Semanalmente a Biblioteca 

expõe no revisteiro as Novas 

Aquisições. As obras ficam 

expostas por uma semana, 

sendo permitido o 

empréstimo dos livros após 

este período. 

Acompanhe o revisteiro!  

http://assistenciatecnica.uol.com.br/dicas/armazenamento-em-nuvem.html#rmcl
http://assistenciatecnica.uol.com.br/dicas/armazenamento-em-nuvem.html#rmcl


Acessos online a 

Periódicos Eletrônicos, 

Bases de Dados e Livros 

 
Comunicamos que alguns 

acessos online aos 

periódicos eletrônicos, 

Bases de Dados e e-books 

não estão disponíveis 

devido ao processo de 

negociação das assinaturas 

estarem  em andamento. 

Assim que possível, os  

acessos serão 

restabelecidos. 

Qualquer dúvida contatar a 

Biblioteca do IGc/USP. 

Preservação e Conservação do Acervo 

Bibliográfico 
 

Todos os anos a Universidade de São Paulo através do SIBi/USP libera 

verba para cada Biblioteca do Sistema, destinada à preservação e 

conservação do acervo bibliográfico. 

Neste ano, priorizamos a reencadernação do periódico “Journal of 

Geophysical Research”  que estava encadernado de acordo com a 

sequencia numérica das páginas. A partir de agora, as séries serão 

encadernadas separadamente, acompanhando a coleção descrita no 

DEDALUS. 

A Equipe da Seção de Tratamento da Informação tem cumprido esta 

atividade com muita garra e carinho com os volumes! 
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Assinatura de títulos de Periódicos:  

formato impresso 

Comunicamos que após considerado esforço e empenho do Diretor do IGc/

USP, Prof. Dr. Valdecir de Assis Janasi e do Conselho de Biblioteca, mantive-

mos a assinatura de todos os periódicos impressos.  

Para que isso acontecesse, foram necessárias várias reuniões entre os dire-

tores de diversas unidades, manifestações de coordenadores de Biblioteca 

assim como o encaminhamento de uma série de documentos ao Departa-

mento Técnico do SIBi/USP. No entanto, divido a várias circunstâncias, não 

foi realizado o pagamento das assinaturas de todos os títulos referentes aos 

anos de 2012 e 2013. 

Simultaneamente, a equipe da Biblioteca está se empenhando junto aos 

editores  no controle do recebimento desses fascículos de modo a minimi-

zar perdas e falhas nas coleções.  

Os fascículos recebidos até a presente data já estão à disposição no acervo 

de periódicos da Biblioteca. 

Esclarecemos que para um controle pontual do recebimento dos títulos de 

periódicos impressos adquiridos para 2013, bem como seus respectivos fas-

cículos, a Equipe da Biblioteca elaborou uma lista que poderá ser consulta-

da na http://www.igc.usp.br/index.php?id=biblioteca. 

Antes 

Depois 

Depois 



“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção.” (Paulo Freire)  

Já há alguns anos, a aquisição de livros para as Bibliotecas da USP 

vinha sendo feita de forma centralizada pela DT/SIBi. No entanto, 

devido às dificuldades apresentadas, em agosto deste ano, a DT/

SIBi decidiu fazer um repasse das verbas para que cada Biblioteca 

faça ela mesma a aquisição do material de interesse. Assim, ape-

sar do atraso, a Biblioteca do IGc/USP já está iniciando o processo 

de compra dos volumes. Esperamos receber alguns títulos até o 

final do ano. 
 

Dentre as várias atividades da Biblioteca, uma das mais importantes é o 

acompanhamento e cadastramento da Produção Científica do Instituto. 

No 1º Semestre 2013 foram cadastrados no DEDALUS modulo 

Produção Científica, 2  capítulos de livros, 33 artigos de periódicos e 18 

trabalhos em eventos. 

Apesar da Biblioteca acompanhar a publicação de trabalhos em bases 

de dados, periódicos eletrônicos e Currículum Lattes, solicitamos aos 

autores que informem e enviem à Biblioteca cópia de seus trabalhos 

publicados. 

Lembramos ainda que os dados da Produção Científica divulgados no 

“Anuário USP” são provenientes do Banco de Dados Bibliográfico da 

USP - DEDALUS. 

Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato com o Atendimento 

(Cida ou Kátia). 

Contamos com sua colaboração! 
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Aquisição de Livros “2013” 

Produção Científica “2013” 



Dentro de uma proposta de capacitação contínua de recursos 

humanos, a Biblioteca incentiva seus funcionários a aderirem a 

múltiplas oportunidades de aperfeiçoamento. Desta forma, no 1º 

Semestre a Biblioteca do IGc/USP foi respresentada  por seus 

funcionários nos seguintes eventos: 

- Capacitação de Bibliotecários em Análise Bibliométrica para Apoio à 

Gestão da Pesquisa em Universidade Pública; 

- XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação, 

Florianópolis, com apresentação do trabalho “Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações do IGc/USP: acervo retrospectivo”; 

- Curso de  Adobe Photoshop C6; 

- Curso de Inglês; 

- Curso de Espanhol; 

- Visita à Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.  

Para uma Biblioteca funcionar bem, ela precisa 

qualificar seus funcionários...  Serviço de Biblioteca e 

Documentação 
 

Missão 

Proporcionar a infraestrutura 

informacional necessária ao 

desenvolvimento das ativida-

des de ensino, pesquisa e 

extensão do IGC/USP, atra-

vés do acesso, disseminação 

e divulgação de informações 

relacionadas ao campo das 

geociências e da educação 

ambiental. 

Biblioteca do IGc/USP 
 

Rua do Lago, 562 

Cidade Universitária—São Paulo 

CEP: 05508-080 

 

Telefone: 55-11-30914140 

Fax: 55-11-30914279 

Email: bibigc@usp.br 

www.igc.usp.br/biblioteca 

 

Horário de Funcionamento 

2ª a 6ª feira das 8h00 às 22h00 
 

 

Que o auditório da Biblioteca é um espaço que  tem sido bem 

aproveitado pela Comunidade do IGc/USP, seja para apresentação de 

aulas, preparação de seminários/defesas, estudos em grupo e também 

para lazer...É isso mesmo! Quando o Brasil estiver se apresentando 

naquele jogão e você pensar “E agora? Como faço para assistir?” Pois é, 

você e seus amigos podem procurar a Biblioteca. Lá, além de telão, ofere-

cemos um clima agradável e descontraído. 

É muito gratificante para nós da Biblioteca compartilharmos esse espaço 

com toda a comunidade IGc/USP! 

Informações e agendamentos com Estela (3091-4139). 

Você sabia??? 

Expediente 
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