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“Passei no vestibular!”. Essa e  a frase que milho es de adolescentes esperam dizer 
apo s tre s anos de Ensino Me dio e e  tambe m o primeiro passo para todos aqueles 
que querem entrar efetivamente em uma universidade. Apo s tantos estudos e 
tantas amizades feitas, e  hora de ingressar de vez em uma carreira e conhecer 
pessoas novas, desde colegas iniciantes ate  profissionais com vasta experie ncia.  
 
Diante de tantas mudanças, a Universidade de Sa o Paulo preparou diversas ativi-
dades para inserir os calouros nesse novo universo. Uma delas foi a Semana de 
Recepça o aos Calouros , organizada por uma comissa o formada por professores 
e alunos do Instituto de Geocie ncias com o objetivo de proporcionar a integraça o 
entre os ingressantes e os demais colegas da Geologia e LiGEA, docentes e funcio-
na rios do IGc. 

A rotina da vida universita ria inclui aulas mais descontraí das, com debates entre 
alunos e professores, e algumas aulas pra ticas, dependendo do curso. Por outro 
lado, universita rios te m trabalhos mais complexos para produzir e uma quanti-
dade maior de textos e livros para pesquisar. 

 É  neste cená rio que entrá o pápel dá Bibliotecá Universitá riá.  Éstá e  á instá nciá 
que possibilita a  universidade atender a s necessidades de  sua comunidade, bem 
como da populaça o, atrave s da administraça o do seu patrimo nio informacional e 
do exercí cio de uma funça o educativa, ao orientar os usua rios na utilizaça o da 
informaça o. Em outras palavras, e  um serviço de fundamental importa ncia, uma 
vez que por meio de seus recursos, a comunidade acade mica produz conheci-
mento e educaça o. 

No s da Biblioteca parabenizamos os calouros do IGc/USP!  
 

   Boas Vindas aos Calouros 2014! 



Alunos da Geologia 

e LiGEA 
 

Com o inicio das aulas,  
torna-se necessa rio 
atualizar os dados 
cadastrais dos usua rios 
da Biblioteca.  Por favor 
apresente-se no  no 
Balca o  de Atendimento 
da Biblioteca para tal 
provide ncia.  
 

Agradecemos sua 
colaboraça o! 

 

 

Como utilizar os recursos das Bibliotecas da USP? 
 
A Biblioteca do IGc/USP divulga o Programa de Capacitaça o direcionado 
aos Calouros. 
 Conteu do do Treinamento: 
 SIBiNet - Portal do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP: fontes 

de informaça o disponí veis. 
 DEDALUS – Banco de Dados Bibliogra ficos da USP: como pesquisar. 
 Site da Biblioteca do IGc/USP. 
 Portal de Busca Integrada da USP: como pesquisar. 

O Treinamento e  uma excelente oportunidade para os novos alunos se 
familiarizarem com os recursos que a Universidade  disponibiliza para  a 
recuperaça o de informaço es. 

 

Período de 17 a 21/03/2014 

Horários: 15h00 às 16h00 

                    19h30 às 20h30 

Inscrições: No Balcão de Atendimento 
ou pelo site bibigc@usp.br 

Local: Sala de Informática da Biblioteca 
do IGc/USP 

Audiovisual:  o acervo e  composto por VHS, DVDs , CDs e Diapositivos (Slides), com temas em 
Geologia e Meio Ambiente e conta tambe m com a Memo ria em Mí dia do Corpo Docente do Instituto. 
Em 2013, foram adquiros 18 tí tulos em DVDs, sugeridos  pelos Docentes. 
Informamos que os ví deos podem ser emprestados somente aos Docentes e alunos regularmente 
matriculados no IGc/USP.  
O Anfiteatro da Biblioteca e  um espaço reservado para eventos e que tambe m pode ser utilizado pe-
la comunidade do IGc. E  necessa rio agendar o dia e hora rio  com a Maristela ou Roger. 

Biblioteca do IGc/USP: novas sugestões 

Atendimento 

Foi sugerido a   Administraça o da Biblioteca a instalaça o de 
lumina rias nas mesas individuais de estudo.  Consideramos 
relevante esta sugesta o, e ja  consta nas prioridades a serem 
implantadas na Biblioteca.          
         
 
Continuem sugerindo novas ações para a melhoria do 
ambiente da  nossa Biblioteca! 
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Novas Aquisições 

 
Semanalmente a Biblioteca 

expo e no revisteiro as Novas 

Aquisiço es. As obras ficam 

expostas por uma semana, 

sendo permitido o 

empre stimo  apo s este 

perí odo.  

 

 

No  Blog da Biblioteca do IGc/

USP voce  pode acompanhar  a 

chegada das Novas Aqui-

siço es, bem como os re-

visteiros anteriores, acesse: 

 

 
http://bibliotecaigcusp.wordpress.com/

novas-aquisicoes/ 

 

 

 

 

Acompanhe o Revisteiro! 
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O Uso de Redes Sociais nas Bibliotecas 
Universitárias 

 

 “As redes sociais permitiram que biblioteca rios e usua rios na o 

somente interagissem, mas compartilhassem e transformassem 

recursos dinamicamente em um meio eletro nico.  

Usua rios podem criar ví nculos com a rede da Biblioteca, ver o 

que os outros usua rios te m em comum com suas necessidades 

de informaça o, baseado em perfis similares, demografias, fon-

tes previamente acessadas, e um grande nu mero de dados que 

os usua rios fornecem”. 

Assim, a Biblioteca do IGc/USP seguindo as inovaço es tecnolo -

gicas, incrementou o relacionamento com seus usua rios utili-

zando as ferramentas das redes sociais. Sites como o Twitter, 

Facebook, Flickr e YouTube conquistaram um enorme nu mero 

de usua rios e se tornaram meios de comunicaça o muito popu-

lares. Estes sites difundiram uma nova cultura: cada vez mais 

as pessoas te m compartilhado materiais e divulgado suas ideias 

e opinio es que podem ter um alcance quase ilimitado. 
 

Siga a Biblioteca 

       

http://www.twitter.com/bibigcusp
https://www.facebook.com/BibliotecaInstitutoDeGeocienciasUsp
http://www.flickr.com/photos/101560089@N07/
https://www.youtube.com/user/BibliotecaIGcUSP
http://bibliotecaigcusp.wordpress.com/


Projeto aprovado 
para a Biblioteca do 
IGc/USP 
 

Em 2013 a Pro -
Reitoria de Extensa o 
Universita ria da USP 
abriu o Edital de 
Preservaça o de 
Acervos Documentais, 
Memo rias e 
Monumentos.   
 
Aproveitando esta 
oportunidade,  
apresentamos o 
“Projeto de 
preservaça o do acervo 
bibliogra fico do 
Serviço de Biblioteca e 
Documentaça o do IGc/
USP”,  que tem como 
objetivo implantar a 
Tecnologia de Radio 
Freque ncia–RFID na 
Biblioteca, otimizando 
e fortalecendo o 
Sistema de segurança 
do patrimo nio 
informacional. 
 
Estamos aguardando 
as orientaço es 
administrativas da 
universidade para 
iniciarmos a sua 
implementaça o. 
 
A Biblioteca do IGc 
frente as inovações 
tecnológicas, sempre 
visando a melhoria 
para a segurança 
patrimonial! 
 

Em que pé anda o processo de Digitalização das 

Tese e  

Dissertações do IGc/USP? 
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No ano de 2013 a prioridade estabelecida para a digitalizaça o dos traba-
lhos de Dissertaça o, Teses de Doutorado e Livre Doce ncia, foram os de 
autoria dos Docentes do Instituto de Geocie ncias/USP.  
 
O resultado desta iniciativa pode ser observado na tabela abaixo: 
 

Digitalização Submetidas 
à BDTD 

A serem 
Submetidas à 

BDTD 

Aguardando 
Registro no 

Janus 

Aguardando 
autoriza-

ções assina-
das 

Total 

Dissertação 
de Mestrado 

55 05 3 3 66 

Tese de 
Doutorado 

53 12 9 6 80 

Tese de Livre 
Docência 

37 2 2 3 44 

Total 145 19 14 12 190 

Ressaltamos que constam em nossas pendências á digitálizáçá o dás Dis-
sertaço es e Teses pertencentes aos 66 Docentes áposentádos que não 
estão cadastrados no Jánus dá USP.  
 
Realizamos um trabalho a rduo para localizar e contatar os egressos, alu-
nos e professores do IGc para conseguir suas respectivas autorizaço es. O 
retorno que obtivemos das autorizaço es assinadas foram: 27 Disserta-
ções; 45 Teses de Doutorado; 07 Teses de Livre Docência, totalizan-
do 79 trabalhos á serem digitálizádos e disponibilizádos ná BDTD.  
 
Para 2014 a prioridade sera  digitalizar as Dissertaço es e Teses que ja  pos-
suem autorizaça o assinada e, ao mesmo tempo, continuar na busca de no-
vas autorizaço es para atingir nosso objetivo: Digitalizar todas as Disserta-
ço es e Teses pertencentes ao acervo bibliogra fico da Biblioteca do IGc/
USP. 
 
 

 



“Pós-graduando, ao defender sua Dissertação ou Tese, não esqueça de entregar sua 
AUTORIZAÇÃO (assinada), arquivo em PDF e cópia impressa na Seção de Pós-Graduação. 

Conforme informamos  no Infobib v.16(1),  em 2013 o DT/SIBi/USP 
na o realizou o prega o centralizado para a aquisiça o de livros e outros 
materiais na o perio dicos para as Bibliotecas da Universidade. A verba 
destinada a esse fim, foi repassada a  nossa Unidade em setembro e, 
devido ao adiantado da data, foram gastos  50% na aquisiça o de 22 
livros. O restante da verba sera utilizada no iní cio de 2014. 
 
Neste perí odo, recebemos um total de 121 itens adquiridos por compra 
tanto em 2013 como nos anos anteriores. O recebimento do material 
comprado com as verbas RUSP 2010 e 2011 ja  foi encerrado. Rebemos 
36 tí tulos de livros adquiridos atrave s da verba RUSP/2012, 22 com a 
verba RUSP/2013 e 02 tí tulos de livros adquiridos com a verba do IGc/
USP. Tambe m foram adquiridos e inseridos na coleça o de seriados, 
1.598 fáscí culos,  representándo 526 tí tulos de perio dicos. 
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Aquisição  “2013-2014” 

Produção Intelectual da Instituição “2013-2014” 

 

 
 

 

 

 

Compete a s bibliotecas do Sistema a coleta e a armazenagem das informaço es relativas a  produça o inte-
lectual gerada na USP, bem como a armazenagem dos dados dos materiais constantes nos seus acervos, no 
Banco DEDALUS. (Portaria GR 2922, de 16/11/94) 
 
A Biblioteca do IGc, atendendo aos dispositivos da Portaria acima citada, informa que a Seça o de Refere n-
cia e Atendimento ao Usua rio cadastrou a produça o intelectual do IGc no Banco de Dados Bibliogra ficos da 
USP - DEDALUS, tanto a do ano 2013 quanto a retrospectiva, totalizando 416 itens. 
 
Aproveitando a ocasia o, solicitamos aos nossos professores, pesquisadores e te cnicos de ní vel superior, 
que continuem fornecendo exemplares dos trabalhos de sua autoria para que Biblioteca faça o cadastro 
desses materiais. 



A Biblioteca gerencia a distribuiça o, em formato impresso,  

das publicaço es oficiais do Instituto para 510 Instituiço es 

conge neres nacionais e internacionais. 

Salientamos que estas publicaço es tambe m podem ser 

acessadas na versa o electronica atrave s do  Portal de 

Perio dicos Eletro nicos em Geocie ncias - PPEGeo:  

http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php 

Publicações Oficiais do IGc/USP 

Serviço de Biblioteca e 

Documentação 

 
Visão 
Ser um centro de excele ncia 
informacional em Geocie ncias, 
prestando serviços de quali-
dade a  comunidade cientí fica 
nacional. 
 
Missão 
Proporcionar a infra-estrutura  
informacional necessa ria ao 
desenvolvimento das ativida-
des de ensino, pesquisa e ex-
tensa o do IGc/USP, atrave s do 
acesso, disseminaça o e divul-
gaça o da informaça o geolo gica. 

 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Rua do Lago, nº 562 
Cidade Universita ria—Sa o Paulo 
CEP: 05508-080 
 
Telefone: 55-11-30914140 
Fax: 55-11-30914279 
Email: bibigc@usp.br 
www.igc.usp.br/biblioteca 
 
 
Horário de Funcionamento: 
Perí odo Letivo: 2ª a 6ª feira - das 8h a s 22h, sa bado das 8h30 a s 12h30 . 

 

 

 

 Em 2013, o PPEGeo disponibilizou 16 novos fas-

cí culos em um total de 168 artigos.  

O acesso aos artigos da coleça o totalizaram 

755.334 (contágem iniciádá em outubro/2010). 

Apenas em 2013 foram 374.053 acessos. 

PPEGeo—Portal de Periódicos Eletrônicos em Geociências 

http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php 


