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Novidades na Base de Dados em Geociências 

 
“GeoScienceWorld lançou o GSW eBook   Cole-

ções” em junho 2014 

GeoScienceWorld tem o prazer de anunciar a primeira multi-
plataforma de eBooks sem fins lucrativos do mundo dedicada ao 
estudo das ciências da terra. 
Em junho de 2014, foi lançado o GeoScienceWorld eBook co-
leções que abrange mais de 1.050 títulos de editores internacio-
nais da área de geociências.  
Os GSW eBook coleções oferece: 
 Poderoso recurso cross-pesquisa com facetas que permite 
aos usuários pesquisar em livros, 46 periódicos na plataforma 
GSW e GEOREF. 

 Ferramentas de recomendação e compartilhamento para aju-
dar os usuários a descobrir conteúdo relevante. 

 Celular leitor de eBook compatível. 
 Para download, capítulos PDF sem DRM. 
 Novos títulos e editoras adicionado em uma base contínua. 
 
Visite ebooks.geoscienceworld.org para uma pré-visualização e 
obter mais informações.  

“Desejamos Feliz Natal 

e que 2015 seja repleto 

de  realizações!” 

http://ebooks.geoscienceworld.org/


Audiovisual 
 

O Setor de Audiovisual tem recebido várias entrevistas realizadas com o professor e dire-
tor do Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas—CEPAS do IGc/USP, Reginaldo Berto-
lo,  sobre a “Crise da Água” que a região Sudeste está enfrentando e possíveis licenças de 
“Poços Artesanais”.   
 
Para visualizar as entrevistas na íntegra, acesse o Blog da Biblioteca do IGc/USP no ende-
reço:  http://bibliotecaigcusp.wordpress.com/noticias/ 

Biblioteca do IGc/USP compartilha               

experiências 

Digitalização das Teses e Dissertações do IGc/USP 

Foi com satisfação que a Equipe da Biblioteca recebeu a visita 
de duas estagiárias do Laboratório de Geomorfologia da      
FFLCH-Geografia/USP. Elas vieram conhecer o projeto im-
plantado para a Mapoteca vertical e o software desenvolvido 
para o acesso dos mapas online “GEOmapas” afim de moderni-
zarem a organização dos mapas armazenados em mapotecas 
horizontais naquele Laboratório. 
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Em 2014, a prioridade foi digitalizar os trabalhos de Dissertação, Teses de Doutorado e Livre Do-
cência, respeitando cada ano de publicação. Neste sentido, já estão digitalizados todos os traba-
lhos defendidos no período de 2000-2012 e iniciamos a digitalização dos trabalhos defendidos na 
década de 90. 
Podemos visualizar o andamento do processo na tabela abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressaltamos que no decorrer deste ano todos os trabalhos defendidos e com autorização assina-
da pelo autor, já estão disponíveis para serem acessados na BDTD – Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações  <http://www.teses.usp.br/index.php?lang=pt-br> . 
 
Notamos que o resultado desta ação foi assertiva, uma vez que possibilitamos a migração dos 
trabalhos no formato impresso para o online, aumentando as consultas e os downloads. 
 
Para mais informações entrar em contato com Teresa no ramal 914290 ou e-mail  
tecaper@usp.br. 

Digitalização Submetidas  

à BDTD  

1980-2012 
 

Submetidas à 

BDTD 
2013-2014 

A serem 

Submetidas à 

BDTD 

Total 

Digitali-

zadas 

Dissertações 

e Teses 
436 45 320 756 
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Gerenciadores de Referências Bibliográficas 

Os gerenciadores de referências permitem armazenar e organizar as referências bibliográficas en-

contradas nas buscas em bases de dados, possibilitando a inclusão automática de citações e refe-

rências quando da elaboração de um texto acadêmico. Os aplicativos mais conhecidos para con-

sulta às bases de dados são: 

 

Citeulike - http://www.citeulike.org (Software Livre) 

JabRef - http://jabref.sourceforge.net (Software Livre) 

Mendeley - http://www.mendeley.com/ (Software Livre) 

RefBase - http://www.refbase.net (Software Livre) 

RefWorks - http://www.refworks.com (Software Livre) 

Zotero -  https://www.zotero.org/ (Software Livre) 

 

EndNote Web - é um gerenciador de referências bibliográficas desenvolvido pela Thomson Reu-

ters e está disponível gratuitamente no ISI Web of Knowledge <http://www.sibi.usp.br/biblioteca/

bases_frm.php?texto=8&lnk=biblioteca/bases_frm.php&agreed=true>. Essa ferramenta possibilita 

a integração com o ISI e outras bases de dados.  

 

 Principais funcionalidades: 

 Coletar registros 

 Armazenar e gerenciar referências bibliográficas 

 Gerar citações e referências bibliográficas 

 Detectar referências duplicadas 

 Compartilhar as informações obtidas nas pastas com outros usuários do EndNote Web.  

 

http://www.citeulike.org/
http://jabref.sourceforge.net/
http://www.mendeley.com/
http://www.refbase.net/
http://www.refworks.com/
https://www.zotero.org/
http://www.sibi.usp.br/biblioteca/bases_frm.php?texto=8&lnk=biblioteca/bases_frm.php&agreed=true
http://www.sibi.usp.br/biblioteca/bases_frm.php?texto=8&lnk=biblioteca/bases_frm.php&agreed=true


Política de Aquisição de Periódicos 

para as  

Bibliotecas da USP 

 
Em outubro de 2011 o Conselho Supervisor do SIBiUSP 
definiu em sua Política de Aquisição de Periódicos priori-
zar a manutenção somente do acesso eletrônico para títu-
los que possuam tanto a versão impressa quanto a eletrô-
nica. Dessa forma seriam mantidas as assinaturas impres-
sas apenas dos títulos que existissem nesse formato e para 
aqueles devidamente justificados pelos Conselhos de Bi-

blioteca das Unidades da USP. 
 
Em dezembro do mesmo ano o Conselho de Biblioteca do IGc/USP, conjuntamente com os 
presidentes de comissões do IGc, solicitaram a continuidade da assinatura de todos os títulos 
impressos de nossa coleção, entendendo ser necessária uma discussão mais ampla da proposta 
do SIBiUSP e a realização de uma avaliação mais detalhada pela comunidade do Instituto de 
quais periódicos poderiam ser mantidos apenas em meio digital. 
 
Uma primeira avaliação foi realizada pelo Conselho de Biblioteca em abril deste ano utilizando 
como critérios dados sobre o uso da coleção no período de 2008-2013, títulos citados pelos do-
centes em seus artigos científicos e títulos nos quais os docentes do IGc publicam, que resultou 
na seguinte classificação dos títulos em: 
 

 Imprescindível: títulos que deverão ser mantidas as assinaturas impressas; 
 Dispensável: títulos cujas assinaturas impressas serão descontinuadas, permanecendo ape-

nas o acesso eletrônico; 
 Indiferente: títulos que permanecerão apenas em versão eletrônica, cujas assinaturas impres-

sas serão descontinuadas a menos que haja alguma manifestação em contrário de docentes e 
pesquisadores do IGc. 

 

O resultado desta avaliação foi enviado aos docentes para que indicassem aqueles cujas assina-
turas impressas são consideradas imprescindíveis, dispensáveis ou indiferentes em sua opinião; 
todos os títulos encaminhados possuem acesso eletrônico pago pela CAPES ou pela USP, pois 
aqueles que existem apenas em formato impresso tiveram suas assinaturas mantidas pelo Con-
selho. 
 
Como resultado final, após avaliação de 172 títulos adquiridos por compra, foram cortadas as 
assinaturas impressas de 33 títulos que possuem acesso online. Esta decisão passa a valer a par-
tir das assinaturas de 2015.  
 
Para maiores informações entrar em contato com Érica no ramal 914292 ou por e-mail  
moreschi@usp.br. 
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Pagamento das Assinaturas de Periódicos 2014 
 

Em agosto deste ano o SIBi/USP finalizou o pagamento das assinaturas de periódi-
cos referentes ao ano de 2014. Da  coleção pertencente a Biblioteca do IGc/USP fo-
ram pagas 116 assinaturas e 30 títulos não foram renovados. Desses, 22 faziam parte 
de um pregão que não teve comparecimento de interessados e portanto foi cancela-
do; estes títulos não serão pagos para 2014.  
 
Maiores informações entrar em contato com a Biblioteca e falar com Érica ou Sonia. 

Preservação e Conservação de  

Materiais Bibliográficos 

 

Foi destinado à Biblioteca o 

valor de R$ 10.698,00. Até o 

momento foram encaderna-

dos 410 volumes de periódicos. 
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Verbas destinas à Biblioteca do IGc/USP—2014 

Aquisição de Livros e Outros 

Materiais não periódicos 

 

Este ano a Biblioteca recebeu o 

valor de R$27.694,00. Foi solici-

tada a compra de 82 livros im-

portados e 13 nacionais, de    

acordo com as indicações dos 

professores e alunos. 

Acompanhe a chegada das novas aquisições no Revisteiro da Biblio-

teca ou no Blog da Biblioteca do IGc/USP:  

 

http://bibliotecaigcusp.wordpress.com/novas-aquisicoes/ 



Orientação para Elaboração de Teses, Dissertações e    

Outros  Trabalhos Acadêmicos na área de Geociências 

O Reitor da Universidade de São Paulo deliberou a Resolução 6444, de 22 de outubro de 2012, 
que estabelece e determina a Biblioteca Digital da Produção Intelectual (BDPI) como o instru-
mento oficial da Universidade de São Paulo para reunião da produção intelectual.  
 
Esse repositório  garante a preservação da memória institucional, amplia a visibilidade e acessibi-
lidade da produção intelectual (científica, acadêmica, artística e técnica) da USP, potencializa o 
intercâmbio com outras instituições nacionais e internacionais, certifica o uso de indicadores 
confiáveis referentes à produção intelectual da USP e aperfeiçoa a gestão de investimentos em 
pesquisa, ensino e extensão da Instituição. 
 
A Biblioteca do IGc/USP  é responsável por efetuar o registro técnico de produção intelectual na 
BDPI;  registrar, validar ou atualizar e disponibilizar online a produção intelectual auto-
arquivada pelos autores;  apoiar os autores USP na averiguação da situação de suas publicações 
perante entidades externas, a quem tenham eventualmente sido cedidos os direitos de autor; 
fornecer os dados, informações e estatísticas institucionais requeridas por sua Unidade de víncu-
lo. 
 
Desta forma, contamos com a colaboração dos autores de nos informarem e encaminharem  có-
pia de seus trabalhos publicados.  Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato com  Cida  
(ramal  914245). 

Atendimento ao Usuário 

O trabalho científico exige em sua elaboração não só um grande empenho intelectual, mas tam-

bém atenção quanto a sua apresentação formal. A existência de várias e diferentes normas de 

apresentação dificulta esta tarefa. 

Visando facilitar a padronização dos trabalhos acadêmicos mediante a reunião das diferentes 

normas utilizadas e com a apresentação de exemplos específicos da área de Geociências, foi pu-

blicado em 2005 um manual de autoria de Érica Beatriz P. M. de Oliveira e Joel Barbujiani Sígolo, 

no Geologia USP. Série Didática. 

As normas técnicas nas quais o Manual se baseia são da  ABNT -Associação Brasileira de Normas 

Técnicas: NBR 6023: 2002 Referências bibliográficas – elaboração; NBR 6024: 1989 Numeração 

progressiva das seções de um documento; NBR 6028: 1990 Resumos; NBR 6027: 1989 Sumários; 

NBR 10520: 2002 Apresentação de citações em documentos. 

Espera-se que este Manual seja uma ferramenta útil para os alunos da graduação e pós-

graduação, ajudando a afastar algumas “rochas” do meio do caminho da difícil tarefa de elabora-

ção e apresentação do trabalho acadêmico. 

 

O Manual de Orientação para Elaboração dos Trabalhos Acadêmicos está disponível em:  

<http://ppegeo.igc.usp.br/pdf/guspsd/v3/did3.pdf> 

Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP 
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http://producao.usp.br/page/politicaAcessoPtBR


Resultado do 2º Concurso Fotográfico        "Planeta 
Água na GEO" 

 
 

 
 

 
  

Os ganhadores  receberam  como prêmio o livro “Decifrando a Terra” doados pela  

“Companhia Editora Nacional”, a quem agradecemos a colaboração. 

Este concurso fotográfico foi um evento tão importante e positivo para a comuni-

dade do IGc/USP que será  planejado para os  anos subsequentes em comemora-

ção a Semana do Livro e da Biblioteca. 

Aguardamos vocês! 

Alerta Ambiental 
1º Lugar 
Título: Céu, Água, Terra e Caos 
Autor: Tiago Davi Vieira 
Local: Pinheiros, São Paulo 

  

 

Geodiversidade 

1º Lugar 

Título: Capillas de Marmol 
Autora: Júlia Guerra 

Local: Lago General Carrera, 
Chile 

 

Trabalho de Campo 

1º Lugar 

Título: Ponta do Araça 

Autor: Erick Correia Mota 

Local: São Sebastião, São Paulo 
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Horário de Funcionamento: 

Período Letivo: 2ª a 6ª feira - das 8h às 22h, sábado das 8h30 às 12h30  

 


