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BOAS VINDAS AOS CALOUROS

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 pela sua entrada na Universidade de São Paulo e lhes
dá as boas-vindas ao lnstituto.

No mês de março, haverá uma visita orientada à Bibl¡oteca para os alunos
ingressantes dos períodos diurno e noturno. Desde já, entretanto, aproveitamos para
apresentar os serviços e recursos por ela oferecidos.

A Biblioteca do lnst¡tuto de Geociências é a maior dessa área na América Latina,
contando com material bibliográf ico destinado ao uso de alunos, professores e
pesquisadores. O acervo é composto maloritariamente por l¡vros, periódicos, mapas,-bases
de dados - em papel e em me¡o eletrônico. Oferece-se equipamento para consulta a CD-
ROMs, livros eletrônicos, vídeos e DVDs, acesso a periódicos onl¡ne e bases de dados,
bem como scanner para cópia de mapas. A Biblioteca conta com espaço para consulta,
estudo individual e em grupo. Merece destaque a existência de um auditório, recentemente
ampliado, onde os alunos podem assistir os vídeos e DVDs didáticos que fazem parte de
nossa coleção.

A consulta ao acervo é livre e a retirada de material em empréstimo depende de
cadastramento do usuário e conseqüente aceitação das normas da Biblioteca. Mas não só
de material bibliográfico, equipamentos e espaço se faz o Serviço de Biblioteca' Embora o
serviço de empréstimo seja o mais utilizado pelos alunos da graduação, também
disponibilizamos outros que podem ser de interesse do aluno de graduação:

. Empréstimo-entre-bibliotecas (solicitação de empréstimo bibliotecas de outras
unidades);

. Orientação quanto à preparação de referências bibliográficas;

. Orientação e tre¡namento para utilização de bases de dados bibliográficas e
periódicos eletrônicos.

Os ¡nteressados em conhecer mais sobre a Biblioteca ou agendar treinamentos
devem entrar em contato com os bibliotecários de referência Cida e Ronni (bibiqc@uso.br
ouramal 4245).

Além de ulilizar a Biblioteca, os alunos têm aberta a possibilidade de opinar em
alguns aspectos do serviço que lhes é oferecido. O Conselho de Biblioteca tem um acento
reservado para a representação discente. Além disso, também é possível sugerir aquisþäo
de títulos para o acervo. As sugestões podem ser de material constante das bibliogra|ias
das disciplinas ou apenas de ¡nteresse para a área. Para isso, basta acessar via lnternet a
página de sugestões de aquisição para o aceryo da Biblioteca:
http://bíblioteca.iqc.usp.brlaquisicao/ e tazer sua indicação ou deixá-la manuscrita na caixa



de sugestões que f ica no balcão de atendimento. Ainda que não haja fundos para

aquisição naquele momento, toda sugestão fica registrada para quando houver

disponibilidade de verbas.' 
Fica aqui o convite para uma visita mais demorada às nossas dependências, a qual

se transformará, esperamOs, em uso contínuo de noSsos espaço e recursos ao longo dos
próximos anos.

de uma apresentacão no auditório da

vísita Orientada à B¡bl¡oteca

os alunos visitarão suas outras dependências.

Neste ano estamos realizando a 14! Visita Or¡entada à Biblioteca, evento que já se tornou

tradicional. O objetivo da realização da V¡sita é apresentar a Biblioteca - seus funcionários,

recrrsos e serviçôs prestados - aôs ingressantes da graduação no lnstituto. Para os alunos do

curso de graduação em Geociências, á Visita ocorreu no dia 06/03 às 14h' e para o curso de

Licenciatuia em éeociências e Educação Ambiental será no dia 14103 às 19h00. Na ocasião, além
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http ://www.cetem.9ov. brll¡vros. htm
Lirt" d"r p"bl'*çö"r d" CETÈN, atgumas delas são disponibil¡zadas gratuitamente em em pdf.

INFOMIMET - Fontes de Informação para o Setor Minero-Metalúrg¡co
http ://w3.cetem.oov. brl¡nfomimet/
@informaçõesimportanteSparaosetorminero-metalúrgicono
contexto do desenvolvimento sustentável.

poRTAL DE prnióolcos - cAMPUS DE RIo cLARo - UNEsP

http ://cecemcâ.rc.unesp. brlojs/
@nicasdeinteress9ca99_ir-e9deGeociências:cLIMEP_climatolog¡ae
Estudo;da pa¡sasem, GEOCIÊNCIAS, ESTUDOS CrOCnÁr¡COS. HOLOS ENVIRONMENT, NATURALIA,

ESPAçO @AçÃO, GEoGRAFIA, OLAM: ciência e Tecnologia.

SIMPóSIO UISTóN¡A, ENERGIA E MEIO AMBIENTE
http://cecemca. rc. uneso.brlois/index. phD/holos,/issue/v¡ew/659./showToc

aconteceuentre3e5deoutubrode2oo7'realizado
pela Fundação Énergia e Saneamento e pelo Centro de Estudos Amb¡entais da UNESP'

Navegando Por ai..'

Áeuns susrenRÂNens
httD :/,/www.clean.com. brlclearv. ppf
Disponibilização gratuìta do livro Á9uas Subterrâneas de Robert W. cleary'

CETEM - Centro de Tecnologia M¡neral do Ministér¡o da ciência e Tecnologia

OUTR0S ENDEREçOS INTERESSANTES pod !t 9qe!!9!ggg9! i .usp. br

Horário da Biblioteca:
segunda a sexta: I às 22h (nas férias: I às 19h)
sãbados: th3O às 12h30 (nas férias: não abre)

Visite a nossa página na
Internet

http: / /bibl¡oteca.¡oc.usD'br

Atendimento ao Usuário!
balcão: 3091-4140 (Brenda /
Érica / Sandra)
bibliotecários: 3091-4245 (Cida /
Ronni)
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MUDANçAS NO SETOR DE AUDTOVTSUAL E MAPOTECA

Neste ano de 2008, temos uma série de novidades no Setor de Audiovisual e

Mapoteca. A primeira delas é que agora o Setor abre à noite, funcionando das 8h às

21.30h. Continua não abrindo, entretanto, aos sábados.

O Anfiteatro foi reformado, contando com 55 lugares, Ìelão e datashon Está aberto

a aulas e eventos que venham a ocorrer no lnst¡tuto, além de grupos que queiram assistir o

material disponível e até para fins de preparação de apresentações (por exemplo: TCCs e

defesas de tese). Para usar esse espaço, os interessados devem solicitar reserva

diretamente no Setor.

Também estamos recebendo os grupos de escolares que vêm em visita orientada

ao Museu de Geociências. Esses grupos assistem documentários sobre meio ambiente,

mineralogia e rochas escolhidos pelo Diretor do Museu.

Há, ainda, novidades em relação ao acervo, para facilitar a consulta dos usuários,

descrição e fotos dos sfdes, vÍdeos e DVDs disponíveis no Setor foram reg¡strados em

bases de dados internas do lnstituto e estão acessíveis no endereço:

htto://biblioteca.iqc.uso.brlscripts/RecElet.htm#audiovisual. Sendo de uso exclusivo dos

docentes, os sÍdes podem ser reservados antecipadamente para uso em aula.

Estamos acrescentando temas mais variados ao acervo de vídeos e DVDs através

da aquisição de filmes de ficção que tenham elementos de geociências e ciências

ambientais, e documentários sobre meio ambiente e história da ciência. O empréstimo é

restrito à comunidade do lGc, desde que exista mais de um exemplar do material. Os

títulos novos têm sido sugeridos principalmente pelos professores e alunos do LIGEA.

Convidamos os interessados a fazerem suas sugestões.

A consulta aos itens existentes no Setor de Audiovisual e Mapoteca pode .ser

realizada nos computadores da Biblioteca. Os mapas estão registrados no DEDALUS e o

material audiovisual está disponível através do endereço citado acima.



TREINAMENTO NO USO DO DEDALUS

O Banco de Dados Bibliográficos da Un¡vers¡dade - o DEDALUS - tem passado por atualizações.
A pesquisa é tanto mais proveitosa quanto mais o usuário conhece as espec¡f¡cidades do Banco.
FÞr esse mot¡vo, o Setor de Atendimento ao Usuário oferece, permanentemente, treinamento no
uso do DEDALUS. Caso você tenha interesse, faça seu agendamento com os blbllotecários Cida e
Ronni.

Navegando por aí...

Internat¡onal Tables for Cr¡stallography
http://it. ¡ucr.org/
Acesso restr¡to aos computadores da USP.

LIVROS ELETRôNICOS
http:/,/www. usp. brlsib¡/ - Cl¡car em ebooks
Texto completo de livros de temas variados. Acesso restr¡to aos computadores da UsP, UNESP e UNICAMP.

oUTROS ENDERECOS INTERESSANTES Dodem ser encontrados em:

ATIVIDADES
10. semestre de 2OOa

Dentro de uma proposta de capacitação contínua de recursos humanos, a B¡blioteca ¡ncentiva seus
funcionários a ader¡rem a múltiplas oportunidades de aperfe¡çoamento. Dessa forma,
- As bibliotecárias Ér¡ca Beatriz de Oliveira e Maria Aparecida Bezerra Ayello part¡ciparam de um
tre¡namento de Acesso às Bases de Dados relacionadas a Fator de Impacto e citações;
- A bibliotecár¡a Maria Aparecida Laet participou do Tre¡namento para uso do Banco de Dados DEDALUS e
do Colóquio Bibliotecas D¡gita¡s na Europa: novos modelos técnicos, econômicos e jurídicos;
- As bibliotecár¡as Sonia Regina Y. Guerra e Erica Beatriz de Olive¡ra f¡zeram curso de Segurança da
Informação para Usuários, através de recursos de educação à distância;
- Alexandre Blumer Bezerra e Maria da Silva Alves dos Santos participaram do curso Arquivos
admin¡strat¡vos em Bibl¡otecâs;
- Sandra Regina Gu¡raldini Olive¡ra participou do curso de Encadernação oferec¡do na EcA.

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

Visite a nossa página na
Internet

http: / /biblioteca.ioc.us¡',br
mande-nos um e-ma¡l

b¡bloc(ôusl',br

Atendimento ao Usuár¡o:
balcão: 3091-4140 (Brenda /
Érica / Sandra)
bibliotecáriosi 3O9l-4245 (Cida /
Ronni)

lnstitutÕ de Geociênc¡as

lnfobib
v.13: n.2(2008)
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O PORTAL DE REVISTAS DA USP

No mês de novembro, durante o II Seminário de Editores Científicos da USP, foi

lançado o Poftal de Revistas da USP,

Esse Portal é uma biblioteca eletrônica, que pubfica as revistas produzidas pela

Universidade de São Paulo e credenciadas pelo Programa de Apoio às Publicações

Científicas Periódicas da USP. A revista Geologia USP:série científica é uma delas. Esse

recurso perm¡te buscar artigos em todos os periódicos disponibilizados ao mesmo

tempo ou individualmente por autor, assunto e palavras do título'

Seguindo a filosofia do Acesso Aberto, essa iniciativa proporcionará acesso

gratuito ao texto completo mesmo para os usuários externos à Universidade, além de

possibilitar a obtenção de indicadores da produção científica, como relatórios de índices

de citação e de co-autoria.

Esse recurso está disPonível

http ://www. revistasusp.sib¡. usp. brlscielo. php.

no endereço:

Como se pode observar, o Portal reúne títulos de várias áreas do conhecimento,

mas existe uma tendência mundial de criar repositórios digitais de periódicos científicos

dedicados a determinados temas. Como, no Brasil, ainda não ex¡ste um portal para as

Geociências, já se encontra em discussão neste Inst¡tuto a criação de um repositório

para essa área. Esperamos no futuro poder noticiar o início desse novo projeto.

A equipe da Biblioteca do Instituto de Geociências
deseja a todos

Boas Festas e um 2OO9 repleto de boas realizações!

ED

lnstituto de Geociências

lnfobib
v.13:n.3(2008)



Daia:

FECHAMENTO DA BIBLIOTECA

Dev¡do aos fer¡ados do Natal e Ano Novo, a Biblioteca do lnst¡tuto de Geociências fecha¡'á entre 24 de
dezembro de 2008 e 04 de janeiro de 2009.

O fechamento paÍa f¡ns de ¡nventário da coleção será.entre 26 de janeiro e 06 de fev€re¡ro de 2009.

Também haverá alteração no horár¡o de funcionamento durante o período de férias: a partir de 15 de
dezembro, a B¡blioteca funcionará entre as I e as'19h. Não abriremos aos sábados.

Navegando por aí...

Livros:
RESTINGA: conce¡tos_ e empregos do temo no-Bras¡l e ¡mplicações na legislação amb¡ental
AS AGUAS SUBTERRANEAS DO ESTADO DE SAO PAULO
http://www.¡oeo¡ooico.sp.qov.brlps down outros.asp
Outros l¡vros, relatór¡os e projetos interessantes também estão disponíveis no mesmo endereço.

GEOPARK ARARIPE
http :/,/www.oeoparkarar¡pe.orq/sis. index.asD?pasta = 10&pâo¡na=9 1

Informações sobre geopark e página para o agendamento de v¡s¡tas.

OUTROS ENDEREçOS iNTERESSANTES podem ser encontrados em: http://biblioteca.¡9c.usp.br

ATIVIDADES BIBL
10, semestre de 2OO8

Dentro de uma proposta de capac¡tação contínua de recursos humanos, a Biblloteca ¡ncent¡va seus funcionários a

aderirem a múlt¡plas oportun¡dades de aperfe¡çoamento. Þessa forma,
- A bibliotecárla Érica Beatr¡z de Ollve¡ra part¡c¡pou do curso Comun¡cação Clentífica e H¡stórla da Tecnolog¡a
oferec¡dos na ECA, durantes os meses de julho e agosto;
- A técn¡ca de Documentação Madâlena M. G. Franzon partic¡pou do curso de Conservação Preventiva em Clima
Tropical, nos meses de agosto a outubro;
- O técnico de Documentação Antônlo Ors¡ partlclpou do curso Lic¡tação para Servlços de Encadernação nas Bit liotecas
da USP, no mês de setembro;
- A b¡bliotecária Mar¡a Aparec¡da Bezerra Ayello partìcipou do curso Recursos de Web 2.0 em Ambiente de B¡blioteca,
no mês de setembro;
- As auxl¡lares Mar¡a da Silva e S¡mone Mar¡ana partic¡param do curso de Higlen¡zação de Acervo B¡bl¡ográflco, no mês
de outubro;
- O blbllotecár¡o Ronni dos Santos de Ollveira partlc¡pou do trelnamento Acesso e Uso de Llvros Eletrôn¡cos, no mês de
outubro;
- A bibl¡otecária Mar¡a Apareclda Laet partlcipou de curso sobre a Metologla Scielo para a divulgação de art¡gos na
Internet, durônte o mês de novembro;
- A bibl¡otecár¡a Sonla Regina Y. Guerra particlpou de curso sobre Restauro de Obras Raras na Biblioteca Naclonâ|, no
mês de novembro.

Destacamos, a¡nda, a participação da equipe do SBD/IGC no XV Semlnár¡o Nacional de Blbllotecas Un¡vers¡tárias,
reallzado em novembro. Foram apresentados 4 trabalhos tanto sobre projetos desenvolv¡dos no åmblto dentro deste
Inst¡tuto quanto em nfvel slstêmlco para o SIBI/USP.

Horário da Biblíoteca:
segunda a sexta: I às 22h (nas férias: I às 19h)
sábados: th3o às 12h3O (nas férias: não abre)

Atendimento ao Usuário;
balcão: 3091-4140 (Brenda / Érica I
Sandra)
bf bliotecários: 3091-4245 (Cida /
Ronni)

Vlslte a nossa página na Internet


