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Parafraseando Thomas Edison, o trabalho científico é 1% de           

inspiração e 99% de transpiração. A redação do trabalho científico 

segue algumas normas estabelecidas quanto ao formato e a           

apresentação das informações e dos dados obtidos. Esse trabalho 

exige conhecimento das normas científicas além do domínio da área 

de estudo. Isso pode dificultar o início dessa redação. Muitas vezes 

temos dificuldade em “encarar a folha em branco” e começar a     

escrever o relatório da realização de uma pesquisa, seja um artigo, 

um relatório, trabalho de formatura, dissertação, tese... Uma dica 

muito interessante é imaginarmos estar conversando com um amigo 

e descrever a ele nossa pesquisa: o assunto que tratamos 

(Apresentação), o que estamos fazendo (Objetivos), como fizemos 

(Metodologia), o que descobrimos (Resultados) e o que concluímos 

(Conclusões ou Considerações Finais). Esse pode ser um bom início 

que depois deverá ser aprimorado para alcançar os padrões           

adequados e esperados de acordo com o tipo de trabalho a ser feito. 

Para colaborar com os autores do nosso Instituto, foi publicado na   

revista Geologia USP: Série Didática, v. 3, 2005  o manual “Orientação 

para elaboração de teses, dissertações e outros trabalhos               

acadêmicos”, que tem como objetivo facilitar a padronização dos  

trabalhos acadêmicos mediante a reunião das diferentes normas  

utilizadas e com a  apresentação de exemplos específicos da área de 

Geociências. O Manual traz informações sobre: Estrutura do Texto, 

Regras Gerais de Apresentação, Sistemas de Chamada e Citações no 

Texto e Normas  para Elaboração de Referência Bibliográfica.         

Esperamos que ele seja útil na redação dos trabalhos, mas lembre-se 

sempre que os bibliotecários estão prontos a ajudar e tirar suas     

dúvidas, basta nos procurar na Biblioteca, por email ou redes sociais. 

 

Érica Beatriz P. Moreschi de Oliveira 

 

Março de 2016 
Volume 18, nº2 

Orientação para elaboração de Teses e Dissertações 

e outros Trabalhos Acadêmicos 

http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-75492005000100001&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt


Visita guiada dos Calouros 2016 à Biblioteca do IGc/USP 

Inventário e Remanejamento do Acervo: por que fazer? 

Nos dias 18 e 19/02/2016 os calouros 2016 realizaram a visita guiada à Biblioteca. As visitas 
foram planejadas de forma que os alunos pudessem ter uma dimensão do espaço, conhecer 
os produtos e serviços disponíveis na Biblioteca do IGc e também nas Bibliotecas do Sistema 
USP. Os calouros foram recebidos com um kit de folders da Biblioteca e do Museu de        
Geociências e também participaram de sorteios de camisetas e bonés da SBG, livro da      
CPRM, canecas e cadernetas de campo. Foram momentos de descontração e alegria.             
É  sempre um prazer recebê-los! 
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Entre os dias 26/01 e 05/02/2016 a Biblioteca do IGc/USP esteve 
fechada para a realização do inventário dos seus 34.144 itens    
entre livros, teses, dissertações e trabalhos de formatura. O       
inventário anual é uma atividade rotineira nas bibliotecas e       
consiste na conferência de todo o material disponível na estante 
para identificar possíveis perdas. Além disso, são realizados com o 
propósito de: a) ordenar o material nas estantes, facilitando a    
busca do mesmo pelos usuários; b) identificar falhas de coleções 
para que possam ser supridas a posteriori; c) determinar as          
prioridades dos documentos que deverão ser encadernados,       
reencadernados, bem como os que necessitam de pequenos       
reparos; d) identificar o material contaminado; e) possibilitar a 

reposição de material  extraviado; f) dar subsídios para as futuras aquisições e descartes da 
biblioteca; g) constatar o real patrimônio. Além disso, foi realizado o  remanejamento do  
acervo de livros (25.500) com o objetivo de  melhorar sua organização  nas estantes, bem 
como a sua localização pelos usuários. Com o crescimento do acervo, fez-se necessário     
incluir mais 4 estantes, sendo que a sinalização destas também foi refeita respeitando a   
nova organização dos livros. 
 

Caso não consiga localizar o livro, procure auxílio com o pessoal do  

Atendimento!  

Sonia Regina Yole Guerra 
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Atendimento ao usuário: serviços 
 
 

 

 

 

 

 

Empréstimo Unificado 
 

 

 
O Comut permite a obtenção de cópias de documentos técnico-científicos disponíveis nos acervos 
das principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacionais. Entre os           
documentos acessíveis encontram-se: 

 periódicos técnico-científicos 

 teses e dissertações 

 anais de congressos nacionais e internacionais 

 relatórios técnicos 

 partes de documentos (capítulos de livros), desde que sejam autorizados pela Lei de  Direitos 
Autorais.  

 
A solicitação é feita no balcão de atendimento ou através do email: comutigc@usp.br.                    
O custo é de R$2,20 cada 5 páginas.  
Vale lembrar que: Se a solicitação for entre bibliotecas da USP não há custo. 

Kátia Bruno 

Empréstimo entre Bibliotecas (EEB) 
 
 
 
 

O Empréstimo Entre Bibliotecas (EEB) possibilita que os usuários USP emprestem livros e teses        
existentes em outras bibliotecas da USP, localizadas em vários campi. O EEB é limitado a um    
pedido por usuário com no máximo três (03) volumes. 
Para as bibliotecas da Unesp e Unicamp o empréstimo também poderá ser efetuado. 
 A solicitação é feita no balcão de atendimento ou através do email: comutigc@usp.br 

Alunos de graduação e pós-graduação, docentes e funcioná-
rios da USP são automaticamente inscritos nas Bibliotecas da 
USP no ato de seu ingresso na Universidade e podem realizar 
empréstimos em qualquer Biblioteca da USP utilizando,      
apenas, seu Cartão USP. As renovações e reservas dos          
materiais das Bibliotecas USP podem ser feitas através do  
Dedalus, no aplicativo Bibliotecas USP ou no balcão de         
atendimento. 

As devoluções deverão ser realizadas nas Bibliotecas onde foram efetuados os empréstimos. 
Aqui no IGc/USP, as devoluções poderão ser realizadas tanto no balcão de atendimento quanto 
na Caixa de Devolução 24h localizada na portaria do Instituto.  
 

Mantenha sempre seu cadastro atualizado na Biblioteca do IGc/USP 

Comut (Comutação Bibliográfica) 

http://dedalus.usp.br/F/CISFI75MC3Y5IQ87X9PAM3BDQUSLQURCREBJ85MAKCY3FXHPQS-41713?func=LOGIN-PAGE
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Rede IGcNet 

Com esta senha cadastrada, o usuário pode acessar a rede sem fio institucional "IGcNet" a partir 

de qualquer dispositivo com interface wi-fi. Futuramente, equipamentos que utilizam a rede     

cabeada também solicitarão esta senha para cadastro do equipamento. 

Para a rede sem fio, a solicitação de senha  é diária, sendo que a sessão expira apenas 8 horas   

após a última utilização. Já para a rede cabeada, o funcionamento será similar a da rede sem fio 

para equipamentos de pós-graduandos. Para os equipamentos de funcionários docentes e         

não-docentes terá essa solicitação realizada apenas em seu primeiro acesso para cadastro do    

equipamento. 

Pesquisadores visitantes também poderão ter acesso à rede mediante uso de voucher a ser       

retirado na STI acompanhado de funcionário responsável por sua identificação. 

A motivação para estas mudanças foram diversas:  

- Aprimorar a gestão da rede de dados; 

- Melhoria no desempenho e estabilidade da rede sem fio; 

- Novos equipamentos de rede adquiridos que permitem tais configurações; 

- Desburocratização do processo de cadastro de equipamentos na rede; 

- Identificar a pessoa que está fazendo uso da conexão para investigação de eventuais incidentes 

de segurança. 

Neste primeiro momento, apenas funcionários e pós-graduandos têm acesso à IGcNet. Futura-

mente, haverá troca e adição de novos equipamentos de rede sem fio (antenas), o que nos                

proporcionará suporte para conexão de mais usuários, sendo que, nesta oportunidade, esta rede 

sem fio será aberta aos graduandos desta Unidade também. Os novos equipamentos estão em 

fase de aquisição pela Superintendência de Tecnologia da Informação da USP. 

No Instituto, além da IGcNet, também está disponível a USPnet, rede a que toda a comunidade 

USP têm acesso em qualquer Unidade do Campus, seja na capital, seja no interior. Além disto,          

pretendemos a implantação da rede eduroam (education roaming), a qual é um serviço              

desenvolvido para a comunidade internacional de educação e pesquisa que oferece acesso sem fio 

à internet sem a necessidade de múltiplos logins e senhas, de forma simples, rápida e segura, nas 

instituições participantes. 

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato pelo email: stiigc@usp.br 

                                                                                                                                 Erickson Zanon 

No início de fevereiro, a Seção Técnica de Informática do 

IGc (STI) iniciou a implantação de um novo modelo de    

autenticação em suas redes de dados, contemplando tanto 

conexões sem fio  quanto cabeadas. 

Neste novo modelo, o usuário deve inserir login e senha, 

os quais podem ser cadastrados ou alterados pelo próprio 

interessado em http://intranet.igc.usp.br, pelo link 

"Acesso a IGcnet", sem necessidade de comparecer        

pessoalmente à STI. 

http://intrageo.igc.usp.br/index.php?module=manager&action=login
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Novas aquisições 

Acompanhe a chegada das novas aquisições 

no Revisteiro da Biblioteca ou no                             

Blog da Biblioteca do IGc/USP 

Exposição das novas aquisições da  

Biblioteca do IGc/USP 

 

Teses e Dissertações 

Foram cadastrados na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (BDTD), 39 trabalhos 

defendidos em 2015 no Instituto de Geociências. O IGc/USP possui atualmente 1.223           

trabalhos cadastrados na BDTD/USP. 

Conheça a                                                                                   

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP 

 

Solicitação de Fichas Catalográficas 

A ficha catalográfica é um item obrigatório nos trabalhos acadêmicos. Contém um conjunto 
de elementos de descrição técnica do documento e deve ser impressa no verso da folha de 
rosto do trabalho.  A Biblioteca  disponibiliza esse serviço para a comunidade IGc/USP. 
 
Você pode solicitar este serviço preenchendo o formulário online .                                       

Em caso de dúvida, entre em contato pelo telefone (11) 3091 4293 ou email:                                     
syog@usp.br, madalena@usp.br. 

 

http://bibliotecaigcusp.wordpress.com/novas-aquisicoes/
http://www.teses.usp.br/
http://www.igc.usp.br/index.php?id=fichacalografica
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Novos livros no acervo 

Confira as novas publicações editadas em 2015 de autores e organizadores    

docentes do IGc/USP. 

ANELLI, Luiz Eduardo; BODENMÜLLER, Celina. Dinossauros: o 
cotidiano dos dinos como você nunca viu.  Illustrações de Biry 
Sarkis. São Paulo: Panda Books, 2015. 55 p. 

BODENMÜLLER, Celina; ANELLI, Luiz Eduardo. ABCdinos. Illustrações 
de Graziella Mattar. São Paulo: Peirópolis, 2015. 63 p. 

ANELLI, Luiz Eduardo; BODENMÜLLER, Celina. Colorindo dinos do 
Brasil. Illustrações de Felipe Elias. São Paulo: [s.n.], 2015. 79 p. 

ANELLI, Luiz Eduardo. Dinossauros e outros monstros:  uma viagem 
à pré-história do Brasil. Iluustrações de Julio Lacerda. São Paulo:  
EDUSP; Peirópolis, 2015. 248 p. 

GOMES, Celso de Barros. A microssonda eletrônica na geologia. 
São Paulo: EDUSP, 2015. 239 p. 

HIRATA, Ricardo; FOSTER, Stephen; OLIVEIRA, Fernando.                            
Águas subterrâneas urbanas no Brasil: avaliação para uma gestão    
sustentável. São Paulo: IGc/USP, 2015. 112 p. 

FAIRCHILD, Thomas Rich; ROHN, Rosemarie; DIAS-BRITO, Dimas. 
Microbialitos do Brasil do Pré-Cambriano ao Recente: um atlas. 
Rio Claro: IGCE/UNESP; UNESPetro, 2015. 392 p. 



 

 

Produção do IGc/USP 
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Produção científica do corpo decente e técnico do IGc/USP—2015 

 

A Biblioteca cadastrou 207 trabalhos no Banco de Dados Bibliográficos da USP (Dedalus),  

referentes à produção científica do corpo docente e técnico do IGc/USP publicados em 2015.               

Os trabalhos estão descritos no quadro a seguir: 

Tipo de trabalho Quantidade 

Artigo de Jornal 02 

Artigo de Periódico Nacional  22 

Artigo de Periódico Internacional 75 

Artigo de Periódico—Carta/Editorial 03 

Monografia/Livro 07 

Parte de Monografia/Livro 26 

Trabalho de Evento/Resumo 72 

Total 207 

Acesse o Dedalus ou o Portal de Busca Integrada da USP          

e pesquise a  produção científica do IGc/USP. 

Docente e funcionário do IGc/USP, dê visibilidade à sua publicação e à produção     

científica do Instituto. Encaminhe o seu trabalho para a Biblioteca ou nos informe  

assim que for publicado, para cadastro no Dedalus e no Portal de Busca Integrada 

da USP. 

Não deixe de participar do maior evento da SBG que 

ocorrerá entre os dias 9 e 13 de outubro.                  

Para mais informações:                                                                

http://www.sbgeo.org.br 

http://buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do
http://www.sbgeo.org.br


 

App Bibliotecas USP 
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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  

Expediente 

Serviço de Biblioteca e Documentação 

Chefe Técnica 

Érica Beatriz P. M. de Oliveira 

 

Seção de Publicação e Divulgação 

Bibliotecária 

Teresa Beatriz Nunes Guimarães 

Hellen Cristina Damaso 

 

Arte e Layout 

Thalita V. de Almeida 

Mantenha-se informado sobre os produtos, serviços e informações da                        

Biblioteca do IGc/USP 

 

 

 

          Curta a nossa Fan Page e acesse as nossas redes sociais 

 
 
 
 

Sua opinião é importante para a melhoria de nossos serviços 
 
 
 
 

Contribua com sua sugestão! 

https://www.facebook.com/BibliotecaInstitutoDeGeocienciasUsp/

