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O que você pode encontrar na B¡bl¡oteca?

Além de recursos informacionais mais tradicionais como livros e periódicos
impressos, a Biblioteca oferece a seus usuários uma gama variada de

recursos em formato eletrônico, dentre os quais destacamos os periódicos

eletrônicos e bases de dados, sejam eles elaborados pela própr¡a Biblioteca
ou disponibilizados pelo SlBi/USP, CAPES ou outras instituições. O acesso
pode ser feito através do site da biblioteca no endereço
Lttp ://www.igc.usp.brlbiblioteca ou através da S I Bi N et (www' usp. b/si bi).

Adicionalmente, a Biblioteca oferece vários serviços a Seus usuários, como:
. Empréstimo de monografias (livros, teses e eventos) de seu acervo e

também do acervo de outras b¡bliotecas através de empréstimo-entre -
bibliotecas (respeitando as normas de cada uma delas);

. Orientação e treinamento para utilizaçäo de bases de dados
bibliográficas e periódicos eletrônicos;

¡ Orientação e normalização de referências bibliográficas;
. Elaboração de ficha catalográfica.

Os interessados em conhecer mais sobre a Biblioteca ou agendar
treinamentos devem entrar em contato com as bibl¡otecárias de referência
Cida e Maria (bibigc@usp.br ou ramal 4245).

Visita Orientada à Biblioteca

Neste ano estamos realizando a 12" Visita Orientada à Biblioteca, evento que já se

tornou tradicional. O objetivo da realização da Visita é apresentar a Biblioteca - seus

funcionários, recursos e serviços prestados - aos ingressantes da graduação no

Instituto. Para os alunos do curso de graduação em Geociências, a Visita ocorrerá no

dia 09/03 às 16h, e para o curso de Licenciatura em Geociências e Educação

Ambiental será no dia 10/03 às 19h30. Na ocasião, além de uma apresentação em sala

de aula sobre a Biblioteca, os alunos irão visitar suas dependências. Damos as boas-

vindas aos alunos e aproveitamos para nos colocar à disposição para informações e
orI



Geologia USP Online

Já estão disponíveis online ftttp://www.iec.usp.br/geologiausp) os textos completos

das três sérþs da revista Geologia USP: Série Científica, Série Didática e Publicação

Especial. os artigos publicados nas séries do Boletim IG-USP e Boletim IGA
também estão indexados mas apenas os resumo estão disponibilizados

eletronicamente; os artigos na íntegra podem ser consultados na Biblioteca, na

versão impressa do periódico.

Navegando por aí

Portal GeoscienceWorld

Já está disponível para a consulta através da sIBiNet
(http://www.usp,brlsibi) o portal GeoscienceWorld que é uma

iniciativa conjunta de seis instituições: American Association of
Petroleum Geologists (AAPG), American Geological Institute (AGI),
Geological Society of America (GSA), The Geological Society of
London (GSL), Mineralogical Soc¡ety of America (MSA), Society for
Sedimentary Geology (SEPM) E Society of Exploration
Geophysicists (SEG). Nesse portal, além de informações de

interesse para a comunidade geológica, está disponível a busca na

base de dados GeoRef e o acesso ao texto completo de diversos
periódicos. Para acessar, entre na SIBiNet, clique "Acesso a Bases

de Dados", escolha a opção ERL e, depois, Bases de Dados'

Qualquer dúvida, entre em contato com a Biblioteca.

Horário da Biblioteca¡
segunda a sexta 8 às 22h (nas férias 8 às 19h) / sábados 8h3O às 12h30

Atendimento ao Usuário:
balcão : 3O9I-4L4O (Brenda,
Érica ou Aline)
bibliotecária : 3091-4245 (Cida)
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Novos recursos disponíveis no sífe da Biblioteca

Dois novos recursos estão disponíveis para nossos usuários no slÏe da

Bi blioteca (http://www. ioc. usp. bíbibl ioteca/) :

. Uma lista de periódicos eletrônicos de interesse para a área de

Geociências, acompanhada pelos links para acesso ao conteúdo de

cada título e informações sobre acessibilidade (acesso livre ou

controlado) e datas a partir das quais o texto completo está disponível.

Embora a consulta a essa lista possa ser feita através de qualquer

equipamento, a visualização dos artigos da maioria dos títulos só pode

ser feita por meio de equipamentos conectados às redes das

universidades públicas estaduais. A grande diferença entre nossa

listagem e os Periódicos Eletrônicos disponíveis na SIBINET é

justamente a seleção de títulos de interesse para as Geociências. Para

acessar esse serviço, procure o link Periódicos Eletrônicos na página

da Biblioteca;

. A possibilidade de fazer online sugestões de compras de publicações

para o acervo da Biblioteca. Também é possível verificar se alguém já

indicou anteriormente determinado título e reforçar o pedido adicionando

o próprio nome à lista de requisitantes. Pode-se, também, acompanha¡

a situação das publicaçöes já solicitadas: se a compra foi encaminhada,



por exemplo. Essas sugestões entrarão diretamente em nosso Banco

de Dados de Aquisição, utilizado ativamente para orientar as compras

da Biblioteca. É importante notar, entretanto, que a solicitação não

implica por si só em compra imediata, pois isso depende da existência

de verbas. Para fazer suas sugestões, procure o /lnk sugestões de

Aquisição na página da Biblioteca.

Navegando Por a¡.'.

PORTAL DA CARTOGRAFIA
o Departamento de Geociências da universidade Estadual de Londrina

(uEL) mantém um portal de cartografia na lnternet. Baseado no projeto

ài¡t¡o'grat¡a da Caftografia Brasileira, oferece bibliografias comentadas de

vários- campos da cãrtografia. Além disso, disponibiliza um glo.ssário de

cartografia â geoprocessãmento, legislação, disciplinas, atlas online e tudo

sobre a histéria dessa ciência no Brasil.
Endereço : http://www. uel. br/projeto/cartog raf ial

CARTAS DIGITAIS PARA DOII/NLOAD NO S/TE DO IBGE

o Lgcg lançou uma série de produtos cartográficos digitais do ma.peamento

topográfico,'geográfico e de unidades territoriais do Brasil, os quais, em sua

giãnã" ¡¡"íoî¡",ästão disponíveis para download no sife do IBGE. Dentre

ãsses produtos, destacam-se os novos mapas digitais estaduais (RS' SC'

SP, MG, MS, AC, AP) e regionais (Regiões Sul e No-rte)' .^
Ènå"r"io, hitp:¡lwww. i¡se.ãov. nr/ . Clicar em Geociências/Cartog raf ia.

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta 8 às 22h (nas férias 8 às 19h) / sábados 8h3O às 12h30

Atendimento ao Usuáriol
balcão: 3091-4140 (Brenda,
Érica ou Sandra)
bi bliotecá rio( a) t 3O9 t- 4245
(Cida, Ronni)
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Sala de Treinamento em Recursos lnformacionais

A Biblioteca possui um novo espaço para os seus usuários: uma sala de

treinamento em recursos informacionais. Localizada no 1e. andar, ao lado do

Auditório, ela possu¡ 6 computadores com acesso à lnternet. Os treinamentos

oferecidos referem-se ao uso das diferentes bases de dados disponibilizadas

pelo Sistema lntegrado de Bibliotecas (SlBl), desde as mais simples como o

Dedalus até outras mais sofisticadas como o Geoscience World'

Essa proposta de trabalho surgiu a partir da constatação da sub-

utilização das fontes de informação digital oferecidas pela USP: muitos

usuários ainda se atrapalham no uso do Dedalus, outros náo conhecem os

Periódicos Eletrônicos e o science Direct, e menos ainda o Georef e o

Geoscience World.

Essas bases (mas não só elas) oferecem informação variada e de

qualidade para a área de Geociências, podendo agilizar e facilitar bastante as

pesquisas. Além disso, permitem que o usuário ultrapasse as paredes de

biblioteca sem que ele se levante de sua cadeira, pois podem oferecem

informação que não está disponível em papel no lnstituto de Geociências e'

muitas vezes, nem mesmo em toda a USP'

Os treinamentos serão dados para grupos de no máximo 6 pessoas

acompanhadas ou não de professores. se houver interesse, é só procurar a

bibliotecária Cida, durante o dia, ou o bibliotecário Ronni, no período da noite,

DOACAO
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e lazer um agendamento.



FECHAMENTO DA BIBLIOTECA - INVENTARIO 2OO7

A Biblioteca estará fechada entre 5 e 16 de fevereiro de 2007 para a
realizaçáo do inventário de seu acervo.

Navegando por aí,..
BRASIL EM RELEVO
A Embrapa Monitoramento por Satélite concluiu uma série de ¡magens do Brasil v¡sto do espaço

com detàlhes do relevo e da topografia. Os dados numéricos originais estão disponíveis para

downtoad, mas sua ulilização exige o emprego de softwares de geoprocessamento.

Endereço: http://www. relevobr.cnpm.embrapa.brlindex.htm

em outubro e novembro

Dentro de uma proposta de capacitação de recursos humanos, a B¡blioteca incent¡va seus funcionários a

aderirem a múltiàla; opodunidaàes deaper{e¡çoamento. Algumas ativ¡dades: -- Cél¡a Reg¡na feliciano César e Antônio Oré¡ estao part'rcipando do cursos Re¡ntegração em Suporte de

Paoel e Re-inteoracão Pictór¡ca, relacionados à restaulação de documentos;
- Ë*; il;iã p] ¡¡. o" òf ¡u"¡r" defend€u sua oiss-ertação de Mestrado intitulada Uso de Per¡ódicos

C¡êntíficos Eletrôn¡cos poI Docente e Pós€raduandos d-o lnstituto de Geoc¡ências da USP' Tamb¡ám

aoresentou oôster no XIV Seminário Nacional de Bibl¡otecas Universitárias;
fñ; ilff;'n. fr,f. O"-Or¡u"iru, Mar¡a Aparecida Laet e Maristela Prestes €êverino participaram do

Seminário Mídias Digitais e Organização de Acervos;
- Madalena Moniz Garcia nranion ganhou o prêmio 6e. Prêm¡o Laura Russo, oferecido pelo CRB' pela

monografia O B¡bl¡otecário com Deficiência Visuale o Mercado de Trabalho:

- H¡ària nparec¡Oa Bezerra Ayeilo está participando do_ grupo de alualização do caderno Diretriz€s para

npiò""ntaáo O" OissertaçOeé ã ieses åa USþ. Ela já hãvià participado da elaboração da p¡meira edi'ção

OËssa pudticaçao. trlos úít¡mos màses, participou d-e cursos de aperfeiçoamento no uso de fontes de

informação;
- ¡¡ãrià'Àpârec¡Oa Laet partic¡pou do Seminário lnt€rnac¡onal A Censura em Cena:interdição e produçãÕ

artístico-cultural 
"oma 

upr"r"nìàção do trub"tho Gerenciamento de lnformações e Poder: um estudo sobre

a censura;
-Ronnidossantosolive¡rapartic¡poudoProgramadelntegraçãoparalngressantesnoSetorPúblico.
Também participou de cursos de Qualidade em Atendimento;
- ôonia RLsina'Yole Guerra teipàieda equipe que oferoceu capacitação "9'::9?.Y:tÍlulár¡o 

usP aos

¡ndexadores do Sistema tntegraåo de B¡blióte;as da USP. Ela tem participado do grupo de gerenciamento

desde

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta 8 às 22h (nas férias 8 às 19h) / sábados th3o às 12h3O

visite a nossa Página na

ffiXntto, "i¡r¡ot""u.ioIf;'T,1TilIåf\H['hu mande-nos um e-ma¡l
W_-_Èäåì-$ b¡bioo@usD.brre

Atendimento ao Usuár¡o:
balcão: 3091-4140 (Br'enda /
Érica /sandra)
bibliotecários i 3O9t-4245 (Cida /
Ronn¡)


