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Boas-vindas aos novos alunos!

A equipe do Serviço de Biblioteca e Documentação do lGc/USP parabeniza
os alunos ingressantes nos cursos de bacharelado em Geologia e de Licenciatura
em Geociências e Educação Ambiental e lhes dá as boas-vindas ao lnstituto. A
Biblioteca, além de recursos informacionais mais tradicionais como livros e
periódicos impressos, 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 própria Biblioteca ou disponibilizados pelo
SIB¡/USP, CAPES ou outras instituições. O acesso pode ser feito através do site da
biblioteca no endereço (http://www.iqc.usp.br/þiblioteca) ou através da SlBiNet
0¡ury usp.oÍ$þD.

Com o objetivo de apresentar a Biblioteca - seus funcionários, recursos e
serviços prestados - aos alunos ingressantes na graduação, realizamos a Visita
Orientada à Biblioteca, neste ano em sua 134 edição. Para os alunos do curso de
Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental, a Visita ocorreu no dia 09103
às 20h e, para o curso de graduação em Geologia, ocorrerá no dia 22103 às 1 6h. Na
ocasião, além de uma apresentação em sala de aula sobre a Biblioteca, os alunos
irão visitar suas dependências.

Serão apresentados de forma rápida o Dedalus - Banco de Dados
Bibliográficos da USP - e também outros recursos informacionais, no entanto, há
necessidade dos alunos realizarem um treinamento mais completo, poderão adquirir
um conhecimento que facilitará muito suas vidas acadêmicas. Os interessados em
agendar treinamentos devem procurar o Balcão de Atendimento ou entrar em
contato com os bibliotecários de referência Cida e Ronni (bibiqc(Ausp.br ou ramal
4245).

Esses e outros treinamentos, individuais ou em grupo, são oferecidos a todos
os usuários da Biblioteca durante o ano letivo, bastando procurar nossos
bibliotecários.
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Setor de Mapoteca e Audiovisuais

O Setor de Mapoteca e Audiovisuais é responsável pela disponibilização a
nossos usuários de 5.000 mapas topográficos e temáticos, 5.000 slides, 300 fitas de
vfdeo e DVDs.

Durante os anos de 2005 e 2006, a Biblioteca iniciou e deu continuidade ao
cadastramento dos mapas no Dedalus, sendo que atualmente já estão cadastrados
todos os mapas topográficos e 50% dos mapas temáticos, no total de 2650 mapas.
Esperamos que até o final desse ano toda nossa coleção já se encontre disponÍvel
para consulta no Dedalus. Além disso, está em fase final de construção a Base de
Dados GEOMapas, onde estão sendo cadastrados todos os mapas da Mapoteca e
também os mapas disponíveis nas dissertações e teses defendidas no lnstituto,
através da qual esse material poderá ser pesquisado e também acessado, pois
estamos realizando a digitalização dos mapas para que essa se torne uma base de
texto integral.

Com relação aos slides a Biblioteca, desenvolveu uma base de dados
específicas para esse material, com a intenção de cadastrar e digitalizar as
imagens, formando um repositório institucional. Os trabalhos estão adiantados, com
as coleções já cadastradas e digitalizadas, e em fase de construção das interfaces
de busca para os usuários. No mesmo processo, estamos desenvolvendo uma base
de dados para cadastrar os vídeos e DVDs para que os usuários possam pesquisar
de forma mais rápida e eficiente o material disponível em nosso acervo.

Todas essas iniciativas estão sendo desenvolvidas em conjunto com a Seção
de lnformática do lnstituto, à qual gostaríamos de agradecer pelo empenho e
dedicação aos projetos da Biblioteca.

Solicitamos a colaboração de nossos usuários em enviar a Biblioteca
sugestão de novos mapas, slides e vídeos/DVDs para que o acervo esteja sempre
atualizado e adequado às necessidades acadêmicas do lGc/USP.

DIA DO Rro

Em 12 de março, comemora-se o Dia do Bibliotecário. Parabéns a esses
profissionais que apóiam o ensino e a pesquisa no lnstituto e na Universidade'

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

Atendimento ao Usuário:
balcão: 3091-4140 (Brenda /
É,rica / Sandra)
bibliotecários: 309t-4245 (Cida /
Ronni)
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AQUTSTçÃO DE NOVAS PUBLTCAçöES

Visando atender às necessldades informaclonals de seus usuárlos, a Blblloteca busca
ampliar a oferta de informações tanto em formato eletrônlco como aquela com suporte em
papel. Por esse motlvo, nossos funcionárlos recebem treinamentos para melhor conhecer e
orientar o uso de bases de dados, ao mesmo tempo em que há lntensa movimentação pela
aqulsição de publicações e pela preservação do materialJá exlstente no acervo.

Ao longo do prlmelro semestre, fizemos uma sérle de pedidos de material bibliográfico
que deverá ser entregue até o final deste ano. Foi reallzado o segundo pedldo do proJeto FAP
LIVROS, voltado para a compra de obras destlnadas à pesquisa. Envlamos para pregão todos os
livros e CD-ROMs solicltados para o curso de Licenciatura, bem como os títulos nacionais
solicitados até o mês de maio, Também pedlmos alguns livros estrangeiros a serem comprados
com o valor remanescente da verba oferecida pela Reitoria em 2006.

Adlclonalmente, envlamos para avaliação pelo Conselho Superuisor do SIBI/USP duas
novas asslnaturas para apoiar a Licenciatura, são os títulos espanhóls Alambique: didáctica de
las ciencias experimentales e Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Caso a compra seJa
aprovada ao longo do 2. semestre, as asslnaturas serão ativadas para 2008.

Depols de longas negoclações, o perlódlco Journal of Structural Geology voltou a ser
adqulrldo para esta Biblloteca e os fascículos de 2OO7 já nos foram envlados. Os números mais
antigos serão incorporados à nossa coleção nas próxlmas semanas.

Poucas pessoas estão intelradas do fato, mas a biblloteca mantém uma base de dados
em que são reglstrados todos os pedldos de nossos usuárlos. Esses reglstros são mantidos até a
aqulslção do materlal. A compra depende da existêncla de verbas e da disponibilidade da
publlcação no mercado, sendo realizada através de processos próprlos da Universldade, do que
decorre certa demora na aqulslção.

Para fazer uma sugestão de compra, delxe o pedldo no balcão da Biblioteca (por favor,
identifique-se) ou mande um emailpara aqulsblb@uso.br.

Alterações no Acervo
Alguns títulos de perlódlcos são compostos por aquilo que chamamos tecnlcamente de

números monográflcos, ou seJa, cada fascículo é dedicado a um só tema, como uma
monografia.

Para facllltar aos usuárlos a locallzação desse tlpo de publlcação, seus volumes estão
sendo reprocessados: cada um deles está recebendo um tratamento individual e sendo
deslocado para o acetvo de livros, de modo -que agora pode ser localizado por título, autorla e
assunto através do DEDALUS-Base Llvros. É o caso do AAPG Studies ln Geology, coleção já
intelramente tratada como monografla, e dos Special Papers e Memoirs da Geological Society of
America, cuJo reprocessamento será mais demorado (porque são coleções mais extensas).

Se você não localizar um volume desse tlpo (monográfico), que costumava ficar no
acervo de perlódlcos, procure-o como livro. Pode ser que ele tenha sido reprocessado.

lnstituto de Geociências
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Navegando por af...
CATÁLOGO CoLETIVo DE LIVRoS No EsTADo ot sÃo p¡ul-o
htto ://www.si bi. usp. brlccll
Permite a busca slmultånea em diversas bibliotecas públicas e privadas do Estado de São Paulo, fora do
âmbito do CRUESP.

GEOTNFORMAçõES AMAZÔNTCAS
htto ://imazongeo.org. br
O ImazonGeo é o novo serviço lançado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon),
que reúne informações sobre a situação, dinâmlca e pressão sobre as florestas e áreas protegldas da
região.

OUTROS ENDEREçOS INTERESSANTES podem ser encontrados em: http://biblioteca.igc.usp.br

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta: 8 às 22h (nas férias: I às 19h)
sábados: 8h3O às 12h3O (nas férias: não abre)

Visite a nossa página na
Internet

mande-nos um e-mail

Atendimento ao Usuário:
balcão: 3O9L-4L40 (Brenda /
Érica / Sandra)
bibliotecários: 309t-4245 (Cida /
Ronni)

ATIVTDADES BIB
1o. semestre de 2OO7

Dentro de uma proposta de capacitação contfnua de recursos humanos, a Biblioteca incentiva seus
funcionários a aderlrem a múltlplas oportunldades de aperfelçoamento. Dessa forma,
- Brenda M. Mascarenhas Gulmarães, Erlca Celeste do Nasclmento, Hellen Crlstina Damaso, Apareclda
Bezerra Ayello, Maristela Prestes Severino e Sandra Reglna Ghlraldlnl Ollvelra partlclparam do
treinamento do COMUT (Programa de Comutação Bibliográflca) ministrado por um enviado do IBICT no
prpprio Instituto de Geociênclas;
- Ërica Beatriz P. M. de Oliveira e Maria Aparecida Laet participaram do seminário Credenciamento e
Indexação de Periódicos Científicos, no âmbito do Fórum Permanente de Enslno Superior;
- Hellen Cristina Damaso partlcipou do curso de extensão Minerais e Rochas ministrado do Museu de
Mineralogia;
- Maria Aparecida Bezerra Ayello participou do Programa de Treinamento no Uso do Portal de Periódicos
da CAPES;
- Maria Aparecida Bezerra Ayello e Ronnl dos Santos. Oliveira participaram do treinamento Capacitação de
Equipes Blbllotecárlas no Uso de Base de Dados na Area de Patentes, pafte das ativldades em
comemoração à Semana da Proprledade Intelectual na USP e ao Dia Mundial da Propriedade Intelectual;
- Maria Aparecida Laet defendeu sua Dissertação de Mestrado intitulada Arqulvo Mlroel Silveira: uma
leltura dos processos da censura prévia ao teatro sob o prlsma do gerenclamento de lnformaçöes¡
- Marla Apareclda Laet particlpou do Workshop Desenvolvimento de Bibliotecas Virtuals;
- Ronni dos Santos Oliveira partlclpou do Curso de Melhoria da Qualidade do Atendimento ao Cidadão;
- todos os blbliotecários do Instituto de Geociências partlciparam da Mesa Redonda: Bibllotecários nos
Diferentes Mercados de Trabalho.

GESPÚBLICA
A USP está em processo de adesão ao GESPÚBLICA - Programa Naclonal de Gestão Pública e
Desburocratização, dala lmpoftåncla da pafticipação das equlpes blbllotecárias em cursos e eventos
relaclonados à Gestão e Qualldade:
- Érica Beatriz P. M. de O[velra e Sonla Regina Yole Guerra participaram do curso de Preparação para
Banca Examinadora do PQGF - Ciclo 2006/2007, modalidade ensino à distância;
- Sonia Regina Yola Guerra concluiu o curso virtual Modelo de Excelência da Gestão;
- Sônia Reglna Yole Guerra e Maria Aparecida Laet participaram da palestra "Prêmio Paulista de

Qualidade da Gestão".
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DESCRTçÃO DE ASSUNTO EM TESES E DTSSERTAçõES

Uma preocupação recorrente entre os pós-graduandos é a forma mais
adequada de colocar as palavras-chave nas fichas catalográf¡cas de suas teses e
dissertações. A escolha cuidadosa dessas palavras é importante porque elas vão
orientar a descrição desses documentos nas bases de dados em que eles forem
registrados e, dessa maneira, terão grande influência em sua recuperação. Em

outras palavras, quanto melhor descrita, mais uma tese ou dissertação será
encontrada por aqueles que buscam os temas dos quais elas tratam.

É interessante saber que a Universidade de São Paulo tem um
mecanismo, desenvolvido internamente, para auxiliá-los na escolha das
palavras que descreverão o seu trabalho - trata-se do Vocabulário Controlado
USP, que está disponível no endereço:
htto://t43.L07,73.99 .

Através do Vocabulário é possível ter uma noção geral de um assunto e

todas as suas especificidades (ou seja, visualizar toda a área), pois ele é
concebido como uma árvore em que, a partir de um ramo maior (o tema mais
geral), abrem-se vários galhos (que são os temas mais específicos). Oferece-se
uma visão hierárquica do conhecimento, e é possível visualizar termos
correlatos que podem ajudar em uma melhor definição do assunto' Além disso,
existem também qualificadores (palavras que destacam determinados aspectos
estudados), de forma que se pode obter uma descrição mais prec¡sa como, por

exemplo, Meio Ambiente (Aspectos Econômicos).'caso 
o pós-graduando não encontre a palavra mais adequada para a

descrição de um tãma, ele pode fazer uma sugestão de inclusão através da

Seção de Processamento da Biblioteca, que fará uma análise de sua solicitação'

Os funcionár¡os da Bibtioteca do Instituto de Geociências
desejam a todos

Boas Festas e um fel¡z ano de 2OO8!&
lnst¡tuto de Geociências
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FECHAMENTO DA BIBLIOTECA

Dev¡do aos feriados do Natal e Ano Novo, a Biblioteca do lnstituto de Geoc¡ências fechará enÚe 22 de
dezembro de 2007 e 1e. de janeiro de 2008.

O fechamento para fins de ¡nventár¡o da coleção será entre 28 de janeiro e I de fevereiro de 2008.

Navegando por aí.'.

EARTH SCI€NTIST'S PERIODIC TABLE OF THE €L€MENTS AND THEIR IONS
http :.//www.qlv.uoâ.edu./ra¡lsback/PT. htm I

@b¡daparaconteXtUalizartendênciasem9eoquímica,mineralogia,
química aquosa e outras c¡ências naturais.
o s¡te traz uma versão da tabela em espanhol.

BIBLIoTECA DIGITAL OE T€SES È DISSERTAçö€S DA UNI\ÆRSIDAD€ FED€RAL DE OURO PRETO

htto ://www.t€d€. ufo.D. brl
õGtonibil¡ra teses 

" 
d¡=sertações defend¡das na Univers¡dade Fed€ral de Ouro Pr€to, que tem programas

ãe ã¿s-graOuacao em Evoluçáo Crustal eR€cursos Naturais, tngenharia Ambiental e Enqenhar¡a Minerã1.

OUTROS E INTERESSANT€S ser encontrados em: http:/,

ATIVIDADES
20. semestre de 2OO7

Þentro de uma proposta de capac¡tação contínua de r€cur€os humanos. a Biblioteca incent¡va seus

funcionários a aäerìrem a múltiplas oportunidades de aperfe¡çoam€nto' Dessa forma:

- À O,Uiøt".¿.¡u Érica Beatr¡z p. M. Oi¡ve¡ra part¡c¡pou do Seminár¡o Int€rnac¡onal de B¡bl¡ot€cas Ð¡g¡ta¡s,

em æt€mbro;
- ÀJ¡U¡¡J".å.¡us Ér¡ca Beatriz p. M. Olive¡ra € Mar¡a A. La€t ass¡stiram à palestra "Desenvolv¡mento de

Bibliotecas V¡rtuais", €m agosto;
- A equ¡pe da Biblioteca do Instituto de Geoc¡ênc¡as participou dos eventos promovidos pela USP ao longo

da X Semana do Livro e da Bibl¡oteca real¡zados em outubro;
j os bibliot€cár¡os Mar¡a Aparecida B. Ayello e Ronni dos santos d€ ol¡veira participaram d€ cursos sobre

Acesso às Bases de Dados of€r€c¡das pela USP em outubro;
- Àequ¡pe de funcionários de nível báåico e técnlco da Bibl¡ot€ca partic¡Pou do curso "Conhecendo sua

Inst¡tuicão e a B¡bl¡ot€ca", em outubro e nov€mbro;
- E .ã Ë"ãti¡i Þ, f"l. of iu"i.u e Mar¡a A. Laet participaram do curso "A repercussão das tecnologias e

propostas advindas Oos fqov¡menioi ¿À À.es'so Ab¿rtd e dos Arquivos Abertos na comunicação científica",

em novembro;
- sônía R. Y. éuerra partic¡pou do curso "Acervos culturais", em dezembro'

GESPÚBLICA
À Uipãrt¿ ". 

processo de adesão ao 6ESPúBLICA - Programa Nacional de Gestão Pública e

OurUrro..åt¡.ådao, daí a importâncla da participação das equipes bibl¡ot€,cár¡as em cursos € €ventos

relacionados à Gestão e Qualidade:
-îú;iil;;;"-È¡.ã e";tri. p. u. ot¡veira part¡c¡pou do curso "Modelo de €xcelência da Gestão"'

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta: 8 às 22h (nas térias: 8- às 19h)
sãbados: thSO às 12h30 (nasférias: não abre)

Visite a nossa Pá9ina na
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Atendimento ao Usuár¡o:
balcão: 3091-4140 (Brenda /
Érica / Sandra)
bibliotecários: 3091-4245 (Cida /
Ronni)


