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I}EM-VINDOS À BII}LIOTECA!

Bent-uinclos, calos usuár'ios, especialmente vocês que estão iugressando na USP. Aproveitando

o início das aulas c1e unì uovo arlo letivo, quero dal as boas-vindas, em nome do Conselho de Biblioteca,
a todos os usu¿ilios da lliblioteca clo lustitrìto de Geociôncias da Universidade de São Paulo.

Qual a importíìnci:r dc nr¡ssn lliblioteca? Nós temos orgulho de ter o que é reconhecido como a

melhor biblioteca de Geotogia llo Brasil e certanlel'ìte trma das melhores, se não a rnelhor', de toda a

Amél'ica [,atina. Bxistc ctìì llosso acetvo em torno cle 14.000 livLos, 2.600 teses e dissertações, 40.000
volunres clc ¡rcrì<irlicos científrcos (r'eplesentando urais dc I .600 1ítulos diferentes), 5.000 slides, 170 fitas
cle vícìeo. 5.700 nrapas e 3.600 oLrtros nrateliais. Há, ainda, ¿ìcesso a lnternet e divelsas bases de dados

alr'avés de corlltu tztclores disponibilìzados pat'a os usuhlios. No ano passado increveram-se 521 usr,rários

na Biblioteca e houve rlais cle 70.000 consultas e 42.000 emptéstimos.

Qucru urirntcnr a lìibliotcca? Â Bìblioteca cont¿ì cor.r.ì 15 funcionários e mais alguns estagiários
em seis seções (incluinrìo a Diletoria), pala atencler a clenlanda de uso, bem corno lnanter, conservaÌ e

aulrel.ìt¿ìr' () acctv().
O quc ó o Conscllro rlc llillliotcc¿r? O Consclho de [Jiblioteca é folnraclo por quatro docontcs. a

diretor'¿r cla llibljotcca e dois rr:¡rlesentautes dos alur.ros, um da graduação e outro da pós-graduação. O
mandato clos nlcmblos tlocentes cr cle um ano, r'cnov¿ivel, e o plesidente é eleito na prineila reunião do
alto, uormzrln.rcrrtc cm ianciro otr I'cvetciro. O Conselho se telure aproxinadanrente urìl vez por mês, mas
existe a possibiliiì¡cle cle leLrrriõcs ox tlao¡clinárias no c¿ìso de emergências.

0 r¡uc o Consclho lìrz? O Conselho ter'ìì cor'ì.ìo rlleta zelar pela Biblioteca em todos os sentidos,
seja pela boa utilização, divulgação, conselvação e âurlento do acervo, seja pela expansão <le serviços e

contír'mo a¡rer Ièiçoanrcrrto clas lcglas para sua utilização. Detemrina quais livros serão comprados,
estabelece a ¡rolítioa c1e erl¡rlcrstimo, escolhe (ou exclui) novas assinaturas de periódicos, ouve
reclamações c slrtùstõcs clos usu¿irìos e auxilia a Dilcção cla Biblioteca na obtenção de recursos d¿ls

agêrrcias cle lìnancianrcnto clc ¡rcsquìsas cientíJicas l)al¿ì âssegural a pleservação do acervo e eIètuar
melhorias na ¡rlanta lìs ica.

l)ol r¡uc tlcvo nrc prc(,cul)rìr'co¡n isto? Vocô, alrruo, tenl represg[ìtação l]este Cor.rselho e ¡rode
apresentâr sugcslõcs ¡ra[â nrclhoIias rros selviçns okrecidos e l]os pr-ocedinrentos aclotados. Pode (e
deve) suger'ìr ¿ì coìlpT¿ì clc livlos. lÌn1ìm, a lepresentâção discente no Conselho é de suma importância
pois gararìte que o ponto cic ,,,ist¿t clo estudante seia ouvido r.ìos processos decisór'ios que afetam o
fìrncionanrento cia nrelhor llìtrliotcca cle Geologia clo pais. Palticipe!

lnstituto de Geociências
Prof. Thomas Rich Fairchild

Plesidente do Conselho de Biblìoteca - IGc/USP
lnlobíb
v.4:n.1(1999)
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NORMAS DE UTILIZAÇAO DA INTERNBT

Ê
I ique ligado! Pala nrelhor utilizal a Internet at¡avés dos cornputadores da Biblioteca,

forarl estabelecidas algunras regras pelo Conselho de Biblioteca, visando diminuir o
número de leclarnações fuitas pelos usuários:

I ) os equipamentos e soltrvales cìestinam-se,
exclusivantente, para fins corupatíveis com as
propostas deste ltrstituto e desta Universidade,
especilÌcarnente, pesqu isas e estudos
relaoionaclos às atividade acadêr.nicas. didáticas
e científicas deste lnstituto;

2) este equipaniento destina-se a consultas
individuaìs, ou, em exttclra necessidacle, de
dois usuár'ios. Se houver necessiclade de fÌrlar', os
usnálios devcrão lal¿ir cnr voz baixa pala não
perlurbal outros usulrrios na lliblioteca;

3) perrrrissâo para usrr estc L'(llliplììento
(liberação da senha cle acesso) ser.á concedida
mediante a apreselttação da car.leirinha da
Biblioteca e a assinatula do ter.mo de uso lro
balcão de er.r'rpr'éstimos, o qr,re clará ao usuár.io o
direito de tlabalhar no corlputador. por um
período de 60 minutos, r.enovável unra úurica
vez, caso não haja outlos usu¿ir.ios na lista de
espeta;

4) f ica temri nantelÌlente proi bido nrodilicar-
qualquel conl'igulação ou progt.anìa lìeste
equipamenl.o;

5) a utilìzação deste equipamento l)ara
fi naliclades n ä o uco ¿{ ê nt i c as, es¡tecialmente par.a
fi nalidacles lúd icas, é 1enltilìar'ìtcutellte ¡tr.oi bida;

6) todo e qualquer problema técnico ver ificado
deverá ser prontamente comunicado à
bibliotecária de referência;

7) o desrespeito a estas normas (e/ou aos outros
usuários e funcionários da Biblioteca) poderá
acan'etar ações disciplinares para o usuár-io,
inclusive, inicialmente, a solicitação de sua
retirada imediata do equipamento e o confisco
da carteirinha da Iliblioteca por Ltrna seÍrana,
¡rodcndo chcgar a repreensões pol escr.ito ou
outras penas previstas no Regimento da USp,
confiorme a gravidade da infiação. Casos mais
sérios serão encarninl.rados ao Conselho de
Biblioteca para resolução;

8) a utilização dos microcomputadores da
biblioteca para acessal' a Internet implicará na
aceitação tácita destas normas por parte do
usuár'io;

9) reclamações, bern como sugestões, referentes
ao uso da Interuet na Biblioteca poclerão ser
legistradas por esclito no livro que se encontra
no balcão de ernpréstitno ou encaminìradas
diletamente ao Conselho de Biblioteca.
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VISI'TA OIIIENTADA A BIBLIOTECA

tr
E,sta¡c¡ros ¡caliz-anclo clia I I cle lrarço a sexta Visita Orientada ao Selviço de Biblioteca do

lGc, para os caloì. os do lnstittrt<l e, neste allo, tambélll para os alunos do IAG
A Visita acoutecerá eur duas partes: uma palestrâ no Salão Nobre com a participação do Prof.

Joel B. Sígolo e as bibliotecárias Rosa e Ér-ica. Posteriormel'Ite, os alunos serão distribuídos ern grupos

que perco,i.er.ão as clependôr.rcias cla Bìblioteca, tendo seus serviços explicados pelas bibliotecárias Cida,

Sonia, Matistcla c [ìr'ica.
A r.ealização clcstc plograr.na só tem sido possível com a colabotação dos proièssores da

disciplina Geologia Gclal: Sistema 
-lella, que ceclem uma aula para a rcalização da Visita e colaboram

par-ticipando cla ntesnra.
Este encotìtro e¡trc arlunos, plolessores e bibliotecár'ios tem sido de extrema irnportâr-rcia pal'a que

todos possamos coutprcenrler o ¡ra¡rel cla Iliblioteca uo clesenvolvimeuto das atividades acadêllicas e de

¡resquisa do InstltL¡to c estteitat o t-elaciolra tllento el'ltre toclos os palticipatrtes.

GUARDA-VOLUMES

A ,r,n,,o,""u aclquiliu lecenten.ìente ul.rì lìovo guarda-volumes, cotn chaves, para tnelhor

garantil a scgr¡ranç¿ì clo nratelial ali colocado pol sclrs usuários. Este guarda-volumes devet'á ser utilizado
de acorclo corìì os segLrintes clitérios:

I ) o r¡suár'io develá solicitar a chave
corresponclcnte a unr almário cìo gttarda-
volumes llo llaloão cle lì.n¡rréstimo da

Biblioteca;

2) ao retilar a chave, o usrrário dever'á aplesentar
um doctunento que lìcaLá no Balcão cle

lìmpréstirro ate a c{evolução da mesma;

3) o usuár'io iìcar-ár rcsponsável pela chave que
estivel enr seu ¡roder e erìr caso de pelcla dcverá
pagar'à Iliblioteca o valor de Illf 5,00;

4) a chave deverá ser devolvida no Balcão de

Atenc'limento até o final de cada dia quando o
usuár'io leceberá de volta o seu docutneuto;

5) o material que não for retilado até o linal do
expecliente ficará no guarda-volutnes até a

nlanhã do dia seguinte;

6) o usuário deverá utilizar o guarda-volumes
sorrente enquar'ìto pertnanecet' dentro das

dependências da Bibìioteca.

As r-rolnras acirrra liranr a¡rlovadas pelo Conselho de Biblioteca na reunião do dia25/02199.

ConTomos com o coloboroçõo de lodos !
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VISITE A HOMEPAGE DA BIBLIOTECA

E
L nr ì 996 a Biblioleca disponibilizou pela prirneira vez sua homepage pela Intemet. Esta

primeira versão continha informações gelais sobre a biblioteca, tais como acervo, serviços, horário de
fincionamento.

Nos últimos clois anos temos trabalhado muito, em conjunto com a seção de Informática do IGc,
para aprimorá-la, ou como se diz em bibliotecononria , "agregar informação" a ela.

Iìojejá estão disponíveis além das informações de caráter geral outros links:

o Calenclário dc Evcntos: infot'mações sobre eventos nacionais e internacionais, sendo que o período
de abrangência é de um ano;

. Novas Aquisições: colltém dados soble os livros, teses, projetos, eventos que foram incorporados ao
acervo, cotì1 attralização mensal;

' Regulamcnto de Empréstimo e Consulta: pala que todos possam se esclarecer sobre o assunto;

. Pcsquisa no sistcm¡ DEDALUS: link para acesso a Base de Dados Bibliográfica da usp;

' Conheça o SciDLO - Scierltific Elotronic Library Onlinc: informações sobre esta coleção virtual
de artigos de revistas científicas brasileiras disponiveis na Internet, e que traz textos completos de
artigos científicos abraugendo todas as áreas do conhecimento, além de possibilitar o acesso a
indicadores de uso e de impacto da literatura nacional.

Esta er¡ fàse de pleparação ru a relação de periódicos adquiridos pela biblioteca e que tenham
sites com seus sr¡mários disponibilizaclos gratuitalrente na Internet pela editora, com links pu.a uc"..o
aos rlesrÌlos. Couterá também iufcl'rnações e lir.rks para outros sites de interesse à área de Geociências.

Sugestões e críticas serão uruito bem-viclas e poderão ser feitas pessoalme¡te ou através do

e-rnail cla bihlioteÇ¿r: hibigc@edu.usp.br

Acesso a homepage da Biblioteca através do

httn:llwww.i c.us .br
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PUBLICAÇÃO DO SERVIÇO DE BIBLIOTECA, INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - USP

COMO ANDAM NOSSOS PERIÓDICOS?

A Biblioteca possui em seu acervo um total de 1624 títulos de periódicos, sendo 379 títulos
co 'entes. Destes, 87 são adquiridos por pelmuta eúre as 1rês sér'ies do Boletim IG-USP e publicações
de outlas Instituições e 43 são recebidos como doação.

Os restantes 249 títulos são adquiridos por conrpïa, com verbas provenientes da Reitoriã da USP
(RUSP) e da CAPES.

Neste ano, a Universidade tem enfrentado dificuldades en1 mantel'o pagameüto de todos esses

títulos devido ao impacto da crise cambial, pois essas assinaturas são pagas em dólares.
Vamos analisar os ploblernas apresentados por estas duas fontes de recursos.

ASSINATURAS DE PERIÓDICOS COM VERBA RUSP

Anualrnente a RUSP destina uma porcentageÍn de seu orçamento para o Programa de Assinaturas
de Periódicos.

Para o IGc o nìontante desta verba gira en torno de US$ 108.000,00 (valor despendido em
1998); este dinheiro é liberado em quatro parcelas: março, junho, agosto e outubro.

A verba é liberada em reais e os pagamentos, com exceção.dos títulos nacionais, são feitos em
dólares. Com o aumento do valor do dólar em relação ao real estamos enfrentando uma diminuição'do
nosso poder de compra, ou seja, conseguirernos pagar um menor número de títulos com a verba
existente.

A RUSP tem lealizado estudos e feito esforços no sentido de obter uma suplementação de verba
para lealizar o pagamento tofal das assinaturas, confolme correspondência da Reitoria dafada de 614/99.
CorTro pagarnos nossos títulos corn um ano de antecedência - estamos pagando em 1999 as assinaturas

do ano 2000 - a Universidade aiuda tem tempo hábil para solucionar este problema.
De inlediaLo, o Conselho de Biblioieca indicou para pagarrrenlo neste primeiro rnomento os

títùlos de maior uso e relevância (prioridade 1), deixando o pagamenÏo dos títulos menos utilizados
(prioridades 2 e 3) parajunho, agosto e outubro de 1999.

Esperamos que esta situação se resolva e possamos seguir o cronograma de pagamerlto como tem
sìdo feito toclos os anos.

lnstituto de Geoc¡ências

lnfobib
v.4:n.2(1999)
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Relação de títulos a serem pagos com verba RUSp
I^ parcela de 1999

Título Valor US$
Amelican Journal of Science t92.0s
Amelican Mineralogist 506.00
Canadian Journal of Eal-th sciences 703. RO
Contributions to Miner.alogy and Petròl,ogy 3,169.72
Economic Geology 166.7 s
Episodes 27.24

\remtnology 90.80
r0gy 4r4.00

G¡ound Water 278.30
GSA Bulletin 414.00
!ryq"trqlelGeology Review 131 60
Journal of African Earth Sciences 1,788.16
Journal of Gemmology 287.47
Journai of Geochernical Exploratioi t,016.96
Journal ofGeology i 10.40
Joumai of Geophysical Research, Section B: Solid Earth 2,687.68
Journal of Metamorphic Geology 764.75
Journal of Paleontology t26.s0
Mathematical Geology 856.93
Micropaleontology 317.80
Natule 684.2s
Palaeogeography, Palaeoò@ 3,511.90
f4seeqeþer 637.s2
Photogrammetric engineering;nd Remote Sensing 187.28
Science 477.25
Scientific American 62.10
Sedimentology 953.34
Total 21,62s.t5



ASSINATUIIA DE PERIÓDICOS COM VERI]A CAPES

A1é 1984, a verba destinada a assinatura de periódicos na USP provinha apenas da Reitoria; este
reculso rleln sempre ela suficiente pala supril as necessidades existentes.

Diante deste quadro, o SIBi firmou com a FINEP um convênío voltado inicialme[te para a
aquisição de fälhas de coleções. Posteriormente o MEC, através do Plano Nacional de Bibliotecas
Universitálias, enviou a várias bibliotecas do país listagens contendo títulos a serem analisados e
assinalados aqueles de interesse, os quais seriar-n adquilidos com esta verba. Muitos destes títulos já
eratn assinados pelas bibliotecas, pois erarn considerados básicos, coûìo em nosso caso o Journ.al of
Slructtu'al Petrologv e 6 ,¡urrrol of Sedimentology.

Folam indicados por rìossa Biblioteca 18 títulos, que ir.ricialmenle foram pagos pelo programa
MEC-SESU e posteÌioÌmer]te com verba FINEP.

Em 1994 a CAPES assumiu o pagamento desses títulos e em 1995 e 1996 ofe¡eceu a
possibilidade de assinalmos títulos novos. Nossa Biblioteca solicitou então a assinatura de mais 38
títulos.

Ent 1998, tínhamos pagos pela CAPES 47 títulos, entre títulos novos e outros já pagos pelo
antigo programa MEC-SESU (conhecidos por nós como títulos PAP).

No final do auo passado a CAPES informou que haveria um corte em sua velba para assinaluras
de quase 60% (de US$ 21 milhões er¡ 1998 para US$ 9 milhões em 1999). Poftanto, do nosso total de
47 títulos, apenas 15 continuaram a ser assinados pela CAPES (veja mais adiante os títulos cortados e os
pagos).

No entanto, no dia 06/04, a CAPES informou ao SIBi que, alérn dos títulos já pagos para este
ano, liberaria o valor colrespondente aos títulos indicados pelas bibliotecas como Prioridade de 1. De
qualquer fortna, como essas assinaturas são pagas no próprio ano (paga-se em 1999 as assinatuas de
1999), não poderemos tel cefieza de couseguir os ptimeiros fasciculos do corrente ano.

Até o presente momento são estas as infolmações disponíveis sobre o pagamento de nossos
títulos de periódicos e a Biblioteca, junto com o Conselho de Biblioteca e Di¡etoria do Instituto, têm
analisado o problema e buscado encontrar soluções para este quadro difícil em que se encontram todas
as biblioteoas da Unive¡sidade.

Relação de títulos pagos pela CAPES em 1999

Bulletin of the Ilalian Paleontological Society
Chemie der Erde
Contlibutions to Sedimentology
Geotherrnal Science and Technology
Ecoglae Geologicae Helvetiae
Geomicrobiology .Ioumal
GIS World
International Ground Water Technology

Island Arc
Journal of World Prehistory
National Speleological Society Membership
Permafrost and Periglacial P¡ocesses

Soviet Journal of Remote Sensing
Stratigraphy and Geological Cor¡elation
Tcxtures and Microstructures
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Relação de títulos não pagos pela CAPES

AAPG Bulletin
Advances in Vy'ater Resout'ces
Alrnual Review of Earth and Planetary Sciences
Blitish Ceramic Transactions
Canadian Minelalogist
CIM Bulletin
Desalinatiol'r
Envilorrmental lmpact Assessrnent Review
European Watel Pollution Contlol
Geocherlistly lnternational
Geojournal
Geological Magazine
Geologie en Mijnbouw
GIobal Envilonmental Change
I-Iydr-o geo Iogy Jor.u'r-ral

CUIDADO!!!

Podemos percebel pelas inforrnações acima a

dificuldade que as Bibliotecas enfrentall para obtel
os nateriais que fazem parte de seus acervos. Além
da dificuldade fìnanceira, existen outras cot-tìo a
obtenção de anais de congressos que nem sempte
podeln sel comprados ou doados, pois são
distribuídos apenas aos palticipantes dos eventos,
ficando as bibliotecas na dependência de que uma
pessoa doe seu exemplar'. As teses e publicações de
entidades tambérn são dificeis de seletn
conseguidas.
É então absolutamente inconcebível que eln ulna
instituição cotllo a lìossa, voltada para o ensino e a
pesquisa, ou seja, que trabalha conì e pal'a o avanço
do conhecirnento humano ainda ocorram atos de
vandalismo conl o malerial de nosso acelo.
Vamos tratá-lo coÌl1 o cuidado e respeito que ele
merece, pois os maiores prejudicados são os
próplios usuários; alguns dos nateriais perdidos ou
danificados difìcilmente selão repostos.

Vamos cuidar do que é de todos!

Icturos
International Journal of Coal Geology
Journal of Geological Society ofLondon
Journal of Mammalian Evolution
Joulnal of Petrology
Jou nal of Structural Geology
.Iournal of X-Ray Science and Tectuiology
Land Use Policy
Lapidaly Journal
Lithos
Mineralogical Magazine
Mining Environmental Management
Natulal Hazards
Neues Jarbuch fur Minelalogie - Monatschefte

CONSÓRCIO DE PUBLICAÇÕES
ELETRÔNICAS NO ESTADO DE SÃO

PAULO

A FAPESP está desenvolvendo um Projeto de
Biblioteca Eletrônica de. Publicações Científicas
Internacionais no Estado de São Paulo, que
disponibilizará o acesso rápido e atualizado aos
textos integrais de mais de 600 títulos de
periódicos científicos publicados pela Elsevier
Science.

Parliciparão deste consórcio USP, UNESP,
UNICAMP, Utr'SCar, UNIFESP e BIREME.
O objetivo da FAPESP é contribuir par.a o
desenvolvimento da pesquisa através da aquisição
de publicações eletr'ônicas .

Esperamos que airda este ano esta nova
ferlanrenta de pesquisa esteja disponibilizada a
toda comunidade científica das institutições
participaffes do consórcio.

Aguardern rnais nofícias!


