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O 3º Concurso de Fotografia da Biblioteca do IGc/USP tem a finalidade  

de divulgar as fotos feitas pela comunidade do IGc, apresentando      

caráter exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorteio 

ou             pagamento, nem vínculo à aquisição ou uso de qualquer bem, 

direito ou serviço. O Concurso terá as inscrições abertas no período de 

14 a 30 de Setembro de 2015.  

O Concurso será aberto a alunos, ex-alunos, docentes e funcionários do 

IGc. A participação é gratuita.  

O tema do concurso, “Planeta Subterrâneo na Geo”, é obrigatório para  

todas as Categorias  com exceção ao Trabalho de Campo.  

O concurso será dividido em 04 (quatro) categorias para ampla          

exploração do tema: Cavernas, Mineração e Geologia de Engenharia, 

Trabalho de   Campo e Tema Livre. 

 

Não há limite para o número de fotografias inscritas por participante. 

No entanto, uma mesma fotografia não poderá ser inscrita em mais de 

uma categoria. As fotografias deverão ser enviadas apenas em formato 

digital (JPG ou GIF) não sendo necessário o envio da foto impressa. 

 

As fotografias ficarão expostas durante o período de 19 a 30 de Outu-

bro de 2015 no Pátio do IGc/USP.  

 

Para mais informações consultar o Regulamento do 3º Concurso a par-

tir do dia 08 de setembro no site da Biblioteca http://www.igc.usp.br/

index.php?id=biblioteca 
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Vem aí o 3º Concurso de Fotografias  
da Biblioteca do IGC/USP 

"PLANETA SUBTERRÂNEO NA GEO" 

A. Gambarini 



Biblioteca do IGc/USP  recebe a visita dos alunos da Escola Alef 

Conclusão do Projeto de Digitalização das  Teses e Dissertações              
defendidas no IGc/USP:  acervo retrospectivo 

No dia 10/08/2015 a Biblioteca do IGc/USP recebeu o 
Prof. Diogo Braz Soares (ex-aluno do LiGEA) com um gru-
po de alunos do ensino médio da Escola Antonietta e 
Leon Feffer (Alef)  http://www.alef.org.br/.  

Esta escola tem uma grade curricular diferenciada e, por 
isso, os  alunos têm a disciplina de Geologia no 1º ano do 
Ensino Médio. Atualmente está em desenvolvimento na 

escola o Projeto São Paulo,  uma iniciativa interdisciplinar em que os alunos desenvolvem   
trabalhos de pesquisa e entram em contato com a metodologia científica em várias áreas do   
conhecimento.   

O objetivo da visita monitorada à Biblioteca foi proporcionar a estes alunos um contato com a 
pesquisa na área de Geologia  para que compreendam o processo de construção do conheci-
mento científico (geológico), contribuindo para o desenvolvimento do projeto de cada aluno. 
Os alunos tiveram a oportunidade de assistir uma palestra sobre o Ciclo da Pesquisa Científica 
(pela bibliotecária Érica Beatriz Oliveira) e depois conhecer o espaço físico da Biblioteca como 
as diversas fontes de informação com a bibliotecária Kátia. 
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Estamos em fase de conclusão do projeto de digitalização das teses e dissertações defendidas 
no Instituto de Geociências da USP. Este projeto teve como objetivo comemorar os 40 anos da 
defesa da primeira tese do Programa de Pós-Graduação do Instituto, possibilitando o acesso 
aberto do acervo retrospectivo das teses e dissertações.   

A inclusão deste material na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP disponibilizou na 
Internet o conhecimento produzido pelos trabalhos defendidos no IGc/USP, permitindo que as 
comunidades brasileira e internacional possam ter em mãos a versão digital completa das teses 
e dissertações.  

Para os autores das teses e dissertações, a Biblioteca Digital é uma oportunidade  de exibição 
dos trabalhos, de forma rápida e fácil. Esse fator abrirá perspectivas de crescimento profissional 
cada vez maiores. A mesma oportunidade será dada aos orientadores e áreas de pós-graduação, 
que terão um aumento significativo no impacto de suas pesquisas, tanto no Brasil, quanto em 
qualquer lugar do mundo com acesso disponível à Internet. 

Para deixar registrado a finalização deste projeto, estamos organizando juntamente com a Pós
-Graduação e Diretoria do IGc um evento comemorativo para o dia   29 de Outubro de 2015 às 
16:00 horas no Salão Nobre do IGc/USP.  

http://www.alef.org.br/
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Atendimento ao usuário 

Caixa de Devolução 24h 

 
 Faça suas devoluções com rapidez, comodidade e seguran-

ça em qualquer horário! 

 

A Caixa de Devolução 24h é destinada aos usuários que      

quiserem devolver os materiais bibliográficos, retirados na 

Biblioteca do IGc/USP, sem precisar comparecer ao Balcão 

de Atendimento ou nos horários em que a Biblioteca estiver    

fechada. 

Como funciona: 

 

 Deposite na caixa coletora somente livros, CDs que acompanham livros, teses e dissertações      

emprestados do acervo da Biblioteca do IGc/USP. 

 O material será recolhido pelos funcionários de segunda a sexta-feira nos seguintes horários: 

8h, 15h e 20h.  

 O material recolhido às 8h será considerado como devolvido no dia anterior. 

 O recibo de devolução será enviado automaticamente ao e-mail do usuário pelo Sistema.            

O usuário poderá confirmar  as devoluções consultando o seu histórico de empréstimos no   

Dedalus. 

 Devoluções em atraso serão enquadradas nas penalidades previstas no Regulamento de        

Empréstimo Unificado do SIBiUSP (Portaria GR nº 4830). 

 Localizada na Portaria do Instituto de Geociências, é mais um serviço confiável que a Biblioteca 

do IGc/USP oferece ao seu público usuário. 

 

Confira!  

                                                                                                                                                          Kátia Bruno 

 
Sua opinião é importante para a melhoria de nossos serviços 

 
Contribua com sua sugestão! 



 

Produção Científica “2015” 

 
A Seção de Referência e Atendimento ao Usuário da Biblioteca do IGc/USP informa que fo-
ram  inseridos no módulo Produção Científica do Banco de Dados Bibliográficos da USP – DE-
DALUS, 42 artigos de periódicos, 5 capítulos de livros e 10 trabalhos apresentados em eventos 
referentes ao ano de 2015. 
 
A fim de contribuir com a visibilidade da produção intelectual do corpo docente e técnico do 
IGc, a Biblioteca realiza frequentemente o rastreamento da produção em alertas dos principais 
periódicos, levantamentos nas bases de dados Scopus e Web of Science, assim como o acom-
panhamento dos Currículos Lattes.  Contudo,  isto não dispensa a colaboração ativa dos do-
centes e técnicos na entrega dos trabalhos de sua autoria à Biblioteca, especialmente os apre-
sentados em eventos científicos. 

Kátia Bruno 

4 

 

A GGEO (Grupo de Geo de Espeleologia), fundado em 1985 

por um grupo de amigos e estudantes da USP, comemora 

seus 30 anos de existência e contribuição para a exploração, 

mapeamento e estudos de cavernas no Brasil. 

 

 

Para mais informações acesse o facebook GGEO 

Semana de 30 Anos da GGEO 

De 14 a 18 de Setembro de 2015 no IGc/USP 

O IGc/USP recebe Prêmio Capes de Tese 2015 
 

A Capes divulgou no dia 31 de agosto o resultado do Prêmio Capes de Tese Edição 2015, 

outorgado para as melhores teses de doutorado defendidas em 2014 e selecionadas em 

cada uma das 48 áreas do conhecimento reconhecidas pela Capes nos cursos de pós-

graduação. Seis teses da USP foram premiadas, na área de Geociências foi agraciado o 

trabalho “Evolução tectônica da margem ativa neoproterozóica do Orogeno Gondwana 

Oeste na Província Borborema (NE-Brasil)” de Eduardo Ganade de Araújo realizado sob 

a orientação do Prof. Dr. Umberto Giuseppe Cordani.  

 

                                                         Parabéns pela premiação! 



Preservação e Conservação de  

Materiais Bibliográficos 
 

Foi destinado à Biblioteca o valor de R$ 

21.377,00. Com este montante continuamos a 

encadernar os  fascículos de periódicos e a inves-

tir na preservação dos materiais bibliográficos de 

nosso acervo. 

 
Sônia Yole Guerra 
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Verbas destinas à Biblioteca do IGc/USP—2015 

Aquisição de Livros e Outros Materiais não  

periódicos 
 

A Biblioteca já recebeu este ano 30 títulos de livros 

importados e 05 nacionais adquiridos com a verba 

RUSP. Está sendo preparado novo pregão onde es-

tão listados mais títulos que não foram contempla-

dos nos pregões anteriores. 
 

Sônia Yole Guerra 

Acompanhe a chegada das novas aquisições no Revisteiro da  

Biblioteca ou no Blog da Biblioteca do IGc/USP:  

 

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



Expediente 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Chefe Técnica 

Érica Beatriz P. M. de Oliveira 

 

Seção de Publicação e Divulgação 

Bibliotecária 

Teresa Beatriz Nunes Guimarães 

 

Arte e Layout 

Thalita V. de Almeida 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Rua do Lago, nº 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: 

Período Letivo: 2ª a 6ª feira - das 8h às 22h  

 

 

 

FÉRIAS COM O DINO 
 

No dia 29 de Julho de 2015 a Biblioteca em parceria com a Oficina de Réplicas e o Museu de Geociências do 
Instituto de Geociências da USP realizou a atividade “Férias com o Dino” para os filhos, sobrinhos ou netos 
de funcionários, professores e alunos do IGc/USP. O intuito foi promover a interação das crianças com a 
ciência de forma lúdica.  
 
Das 45 crianças inscritas,  36 participaram das atividades. Elas foram agrupadas por faixa etária para que 
todos pudessem desfrutar das atividades propostas pelos  estagiários e funcionários da Oficina de Réplicas, 
Museu, Biblioteca e do Prof. Luiz Eduardo Anelli. 
 
A programação deixou as crianças apaixonadas por vivenciar um dia diferente com o “Alossauro” onde o 
Prof. Anelli contribuiu com as informações de “Quem são os Dinossauros?” Depois foi a vez de explorarem 
o conhecimento sobre o Fóssil Trilobita com a Geocientista Tarsila e realizarem atividades manuais com as 
réplicas em gesso e pintura. 
 
No período da tarde foi realizado uma visita ao Museu de Geociências onde o geólogo Ideval organizou uma 
atividade externa “Expedição Geológica: como ser geólogo”; na sequência elas foram para a Biblioteca rea-
lizar atividades com jogos:  PaleoDetetive e oficina de confecção de camisetas com os distintivos de Dinos-
sauros, com a Geocientista Dayane. 
 
Agradecemos  aos participantes e a equipe organizadora pela dedicação com que se empenharam para que 
este dia fizesse a diferença! Parabéns a todos! 

Para visualizar mais fotos acesse https://www.flickr.com/photos/101560089@N07/ 

 


