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Divulgação de periódicos eletrônicos

O Sistema Integrado de Bibliotecas da USP coloca à disposição de seus usuiírios mais
de 5.000 títulos de periódicos eletrônicos, a partir de qualquer microcomputador
iocalizado nos campi da universidade, no endereço http://www.usp.br/sibi, clicando-se
em periódicos eletrônicos. Os periódicos estão organizados em ordem alfabética,
podendo tarnbém ser pesquisados por patravras do título.
A Biblioteca ter-n realizado regularmonte divulgação desses recursos e também
orientação para sua utilização. Nesse sentido, a partir do mês de fevereiro, os
periódicos expostos no Revistei¡o estão recebendo um carimbo com os seguintes
dizeres : "Disponível Online. http://,www. us.p.br/sibi".
Com isso esperamos divulgar os tÍtulos assinados por nossa biblioteca quejá dispõem
de acesso eletrônico ao texto completo, e esperamos que essa iniciativa agilize o
acesso ao arfigo de interesse de nossos usuários, que não precisarão fazer reserva desse
material e aguardar uma semana para obtê-lo, pois basta acessar o site indicado e
salvar o artigo em seu computador pessoal ou mesmo imprimi-lo.
A equipe da Soção de Atendimento ao Usuá¡io está disponível para orientações e
esclar ecimentos que os usuários necessitarem.

INVENTÁRIO 2OO5

Entre os dias 26/01 a T1/02 a Biblioteca realizou o Inventário das coleções de teses,
mapas e Projçtos. Foi verificado se o material se enconffava no acervo, os dados de
descrigão do ¡nesulo e, no caso das teses e projetos, se os mapas que fazem parte do
texto estavam itseridos no material.
Além disso, o'ircervo dé teses e os liv¡os de referência foram remanejâdos para sua
nova área, com a aquisição de 21 novas estantes. A árça anteriormento ocupada por
esses materiais foi utilizada para acomodar melhor o acèrvo de livros.
Os eventos que ainda ocupavam uma localização separada foram agregados. ao
acervo de livros,: tendo sido retirada a letra E do início,de sua classificação. Agora
todos os eventos estão incorporados ao acervo de liv¡os, o que esperainos. facilï,te a
localização desse material pelos nossos usuários.
Foi reaúzada também u*" *unooi" no piso da áseaagora ocupada pelas teses, com
aplicação de granilite nas marcas deixadas pelo antigo balcão de atendimento.
Agradece-rnos'ra*o.pl4bor"açfl.o"da :lr.ss,@npra.FinüüîêtuËisë-ç.êe*dë eornp.tas Þ- Sëçãô
de Manutenção do IGc/uSP que colaboraram para que as atividades realizadas nesse
período pudessem ser finalizadas dentro do prazo previsto.
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{ uma platafo.*u int"tiuðìänal à qùa(vtuiai'bibliotecas de

conectadaS. O acessÒ-à þlât+tfollfla foi dlQa¿o pela UNESCO àdiversos paíseg
USp pelo per¡o¿o dö uaüàiiîr Á.üälês, ¿çËi: é posiîîel vìsuålffi::e ¡¿1¡o completo de

pub[åaçoeì de cerèa de 2'0O ediirores, em fô<to ó iriuädo, â sdb'eri U'l{EgCO, McGraw-

ifilf, ffarva¡4 Uniyg¡,q-i1y Press, Cambridge, University Plesq, eilre ou.rp' E possível,
'uin¿á, i*p¡*ir putt"s ¿e ilvros, mas não gravá-los. Os assuntos coberlos são os mais

va¡iados dentro das: á¡r,eas de Hurnanas, Exatas e Biolþgicas. vq,þ uma alnostra do que

existe dentro das Geociências:

GEOLôGIÁ: ceòt¿ohiii¿ài EnÉincering : Principles and Practices of Soil Mechadcs

an¡ pqundäiio¡ e¡,gínêlè[ifùs; Tiacking Env¡ronmental Change U,çing Lake Scdiments.

Volurne 3Jemestial. A,lg.pl" and Siliceous l{rdicators; Elemcnts 0f gepl-qgy; McGraw-

Hill Dictionaly af Earth S¿ielçg

MINBRALOGtrA: (NAS Coiloquium) Geology. .Mineralogy, ànd'ITurnan Welfare -

Proce)

TECTôNICA: M;ßigI, Inwap!! i& Plate, Tecûonies : A Modpl f,oJ tþe Phanerzoic

Evotutaon of the Eàúh's l-ítlîosohere

GEO.QUÍ,À4ICA: .Geoehôrnia: Informæion Systerns ûo Support Chér¡úc-¿il Analysis in
G_'eelo sical Researches

P'ALEONTO.LOGIA: Genctics. P-aleontplog]¡. apd Nl¡Peroevplutio¡

O ace.sso está disponí-vel pelo endereço http://sip.ebrarv.co4Q/lib/us.p, a partir de

ipamentos existentes na USP.
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Preseruaçäo do acelvo

O avanço das ciências acontece através da confirmação, complementação ou
refutação de teorias propostas pelos cientistas e esse processo só é possível se as

informações, publicadas em forma de livros, periódicos, eventos, etc., puderem
ser localizadas, lidas e analisadas.
Por esse motivo, uma das preocupações constantes das bibliotecas têm sido a

preservação dos materiais de seu aceryo. Mesmo atualmente, quando aumenta a
quantidade de informações disponibilizadas em meio eletrônico, através da
Internet e CDs-ROM, não podemos nos esquecer que grande parte da
informação científica ainda está ern formato impresso.
Nossa Biblioteca também tem se preocupado com a preseryação de nosso
acervo, considerado um dos melhores e mais completo da América Latina,
servindo como referência para os pesquisadores da âtea e atendendo não apenas
a comunidade do IGc/IJSP, mas do Brasil inteiro através de programas de
comutação bibliográfica como o COMUT.
Em nosso acervo possuímos livros e periódicos que são únicos no país, além de
setmos depositária das teses, disserta@es, trabalhos de formatura e produção
docente do IGc/IISP, ou seja, nossa memória ínstitucional.
Por todos esses motivos, a conservação e preservação do acen¡o é de interesse e
responsabilidade de todos, bibliotecários, docentes, alunos e funcionários do
Instituto.
Várias medidas nesse sentido têm sido tomadas: encadernação do acervo,
realização de cursos de restauro e consewaøo pelos funcionários da Biblioteca,
organização de um setor de restauro na Biblioteca com um funcionário em
tempo integral para essa atividade, instalação de portão eletrônico e câmeras de
seguranç4, limpeza do acervo, realização anual de inventário da cole$o. As
ampliações e reformas da área física, com aquisição de estantes para acomodar
melhor o material também são ações nessa direção.
Solicitamos a colaboração de todos para que, juntos, possamos melhorar cada
vez mais as condþes de conservação e presenração de nossa coleção, pensando
não apenas no momento atual, mas nas próximas gera@es que farão uso do
material.
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Mobiliário do andar térreo

O Instituto está adquirindo três mesas redondas para o andar térreo da Biblioteca,
que irão substin¡ir as mesas atuais localizadas em frente ao Revisteiro. Essas mesas
destinam-se para uso exclusivo dos usuários que estiverem consultando o material
do Revisteiro e obras de referência, pois o andar térreo se destina ao estudo
individual. Para trabalhos em gupo, a Biblioteca possui várias mesas e duas salas no
anda¡ superior.
Essa diferenciação permite que tanto os trabalhos em grupo quanto o estudo
individual possam ser realizados sem prejuízo aos usuários.

Contamos com a colaboração de todos!

Equipamentos de Informática

No mês de março a Biblioteca recebeu do SIBiTSP novos computadores, o que
permitiu a expansão do número de terminais disponíveis aos usuários.
Dois foram colocados na Sala de Pesquisa, localizada ao lado da sala da bibliotecária
de referência, e destinam-se a realizaçáo de pesquisas em bases de dados, revistas
eletrônicas e leitura de CD-Rom, e tambémarcaIizaçáo de treinamento aos usuários
para utilização dos recursos de pesquisa disponíveis, e um no andar superior.
Estamos também solicitando a instalação de mais pontos de rede para expandirmos o
número de computadores disponfveis aos usuários para consulta ao Dedalus.

Ã6â,-Æå.1

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta 8 às 22h (nas férias 8 às 18h) / sábados 8h3O às 12h3O

Atendimento ao Usuário:
balcão: 3O9L-4t40 (Brenda,
Érica ou Aline)
bibliotecária : 3091 -4245 (C¡da)

visite a nossa página na
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Modernização da MaPoteca

A Mapoteca do Serviço de Biblioteca e Documentação do lnstituto de
Geocíências da USP tem em seu acervo mais de 5.000 mapas, entre os quais
podemos destaear os geológicos e topográficos, que são os mais utilizados
por nossos usuários. Desde o início de 2005, a equipe da Biblioteca tem se
dedicado a revisar a catalogação de todos os exemplares para complementar
e aprimorar as informações e incluir esse rnaterial no Dedalus, tendo até o
momento cadastrado 71 1 mapas. Essa inclusão é uma iniciativa pioneira de
nossa Biblíoteca na Universidade

No mês de julho passaQo a Biblioteca realizou um convênio com a Rede
Espeleo Brasil que rnantéffi um banco,,id;9'ldqdos,,'de mapas de cavernas
digitalizados. Através desse acordo, a Biblioteca emprestou 111 mapas
originais de cavernas de seu acervo para digitálização e inclusão nesse banco
de dados e, em contraþartida, recebeu os arquivos digitalizados dos mesmos.
Devído a Lei de Direitos Autorais, esses mapas digitalizados não serão
disponibilizados, ',para consulta em rede, ficando disponíveis no

microcomputador localizado na Mapoteca, para consulta local, e cópia dos
mesmos em formato.ipeg. Agradecemos a colaboração do Prof. lvo Karmann
que intermediou esse convênio. : . ,

Estamos também aprimorando os equipamentos de informática: já estão

disponíveis dois computadores ligados a lnternet para consulta ao Dedalus,

baôes de dados e peiiódicos eletrônicos. Um deles conta com leitor de DVD e

leitor/gravador Oe öO-nOM; a esse micro foi conectado um scanner para que

os usuários possam digitalizar pequenas patles, de mapas de nosso acervo,

com possibilidade oe þravái''as imagens erìi-oD:RoM ou disquete ou envia-

las por e-mail. Com essa iniciativa espe.ramos atender melhor nossos

usuários e também preservar os mapas, atrAvés da diminuição das retiradas
para cópias reprográficas. Esperamos que essas iniciativas lornem mais ágeis

e rápidas as pesg-.l¡*i,s,q9 realizadas em nossa Mapoteca'
.:1tì.: 
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Geologia USP Online - Série Didática

lá estão disponíveis no site da revista Geologia usP online

ûrlftp://www.igc.usp.br/geoloeiausp) os textos completos dos três volumes

publicados na Geoiogia USP: Série Didática. Até então, apenas as séries Científica

à Publicação Especial disponibilizavam os textos completos de seus artigos, mas o

Conselho Editorial em junho desse ano estendeu essa decisão também para a Série

Didática. Essa decisão atende a demanda dos usuiários da revista, já que as

estatísticas de uso comprovam que entre os três trabalhós mais consultados estão os

volumes I e2 da Série Didática.

Navegando por iaí

Redespeleo Brasil

A REDESPELEO BRASIL, fundada em 2003, é uma instituição sem fins lucrativos

que tem como missão " Congregør pessoas e ínstituições interesSadas na convivência

im red.e e contribuír para a. descoberta, estudo, documentação'e proteção das

Cavidades Naturais Subterrâneas, bem' corno o seu meio ambiente externo

relacionado, através da uiilização" de ndas as ciêkôiø5, atívídades e técnicas

correlatas à espeleologia, viSAnàp P cQnservar o patrimônio espeleológico nacional.".

Esta nova instituição nasce a partir da associação de diversos grupos e pessoas

atuantes no cenário da espeleologia nacional e possui como estratégia básica de

atuação a promoção do interiärhblô'dë iúforrnações refei'entes às cavidades naturais

subterrâneãs e ambientes cársticos, ,funcionando como elo de ligação entre seus sócios,

o Poder Público e a Sociedadb Brasileira. Disponibiliza em seu site

(http://www.redespeleo.org) um banco de dados de mapas de cavemas, através do

qual podem ser realizadas budcas pelo nome da caverna, município e localízaçáo;

cópias dos mapas também podem ser solicitadas

Horá.rio da Biblioteça:
segunda a sexta 8 às 22h (nàs férias 8 às f9h)'/'sábados 8h3O às 12h30

Atendimento ao Usuár¡o:
balcão.: 3091-4140 (Brenda,
Érica ôu Aline)
bibliotecáfia : 3091-4245 (Cida)


