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Nossas Publicaç
Publicações

O SDO DESEJA A TODOS UM Feliz Natal! Um
Ano Novo cheio de paz!

Q

" ue o Natal seja mais um momento em que as
pessoas acreditem que vale a pena viver um Ano
Novo".
Que você possa ter a alegria de vivê-lo em sua
plenitude!Ouvindo sempre os sinos do amor
fraterno, da solidariedade, da compreensão.
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SDO
TESES DIGITALIZADAS:
onde encontrar?

A tendência mundial das Bibliotecas é

dispor
seus
acervos
de
forma
eletrônica/digital, visando a conservação
e/ou disponibilização de seus conteúdos,
ficando claro que as bibliotecas do
mundo inteiro serão capazes de
compartilhar recursos informacionais de
maneira nunca antes possível. O conceito
de Biblioteca Global Digital, tem sido
invocado já por algum tempo. Todos
pretendem estar ligados através das
tecnologias de informação/comunicação,
cuja intenção é permitir acesso fácil,
rápido e amplo a toda produção
intelectual, buscando eliminar tempo,
distância e espaço físico, com o objetivo
de
otimizar
a
pesquisa
e
o
desenvolvimento científico e tecnológico.
Para consulta, acesse os sites:
http://www.saber.usp.br
– Portal do
Conhecimento – SABER/USP, onde
contém 10.325 documentos (dissertação,
tese e livre docência) de diversas áreas
do conhecimento, locadas na USP.
http://bibliotecascruesp.usp.br/unibibliweb
Portal
CRUESP = USP/ UNICAMP/UNESP, onde
possue um conteúdo digital de Teses,
Bibliotecas
Virtuais
e
E-Books.
http://www.periodicos.capes.gov
–
Portal CAPES, que contém o Banco de
Teses da CAPES atualizado com mais de
81 mil teses e dissertações defendidas
em 2005 e 2006.

TRABALHO PUBLICADO
Encontra-se disponível no site da biblioteca
http://www.fo.usp.br/sdo/ a publicação
elaborada pelas bibliotecárias do SDO Suely
Cafazzi Prati, Solange Alves Otto Franco e
Maria Isabel Neves da Silva Odina, intitulada:
Políticas de desenvolvimento, conservação e
preservação de materiais informacionais do
Serviço de Documentação Odontológica.
Este trabalho foi realizado com a intenção de
fornecer e estabelecer uma política de
manutenção e preservação do acervo do
Serviço de Documentação Odontológica SDO, determinando procedimentos para a
tomada de decisões dos profissionais da
informação e para os usuários, oferecer
suporte às necessidades de informação
contribuindo para o desenvolvimento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão
desenvolvidas na Faculdade de Odontologia
da Universidade de São Paulo.
Acessem e participem dando suas
opiniões/sugestões.

INFORMA
Semana do Livro e da Biblioteca
No período de 22 a 26 de outubro de
2007, o SDO/FOUSP, organizou a
Semana do Livro e da Biblioteca, que
foi um sucesso!
A programação foi muito interessante.

22/10 = Digital Object Identifier (DOI)
Palestrantes: Maria Claudia Pestana
(bibliotecária da FMVZ) e Solange Alves
Santana (Técnica de Documentação e
Informação da FMVZ).
DOI, é um padrão para identificação de
documentos
em
redes
de
computadores, como a internet. O DOI,
um sistema para localizar e acessar
materiais na web – especialmente,
publicações em periódicos e obras
protegidas por copyright, muitas das
quais
localizadas em bibliotecas
virtuais. Representa um sistema de
identificação numérico para conteúdo
digital, como livros, artigos eletrônicos e
documentos em geral. Atribui um
número único e exclusivo a todo e
qualquer material publicado (textos,
imagens, etc). Este número de
identificação da obra é composto por
duas sequências: (1) um prefixo (ou
raiz) que identifica o publicador do
documento; (2) um sufixo determinado
pelo responsável pela publicação do
documento. Por exemplo: 11.1111.1 /
ISBN (ou ISSN). O prefixo/raiz DOI é
nomeado pela IDF (International DOI
Foundation), que garante que cada raiz
é única. Além de ser um mecanismo
utilizado para garantir o pagamento de
direitos autorais através de um sistema
de distribuição de textos digitais, o DOI
também é útil para auxiliar a localização
e o acesso de materiais na web,
facilitando
a
autenticação
de
documentos. No Brasil, a plataforma
lattes do Conselho Nacional da
Pesquisa (CNPq), por exemplo, utiliza o
DOI como uma forma de certificação
digital das produções bibliográficas
registradas pelos pesquisadores em
seus currículos lattes. Este sistema
começou a ser utilizado há pouco
tempo no Brasil, sendo implantado em
algumas soluções DRM, como a usada
na venda do e-livro de João Ubaldo
Ribeiro.

Fonte:
http://www.ebookcult.com.br/ebookzine/
doi.htm
Conheça mais sobre o DOI no site:
www.doi.org
23/10 = Apresentação do filme “O
Segredo” e dinâmica de grupo para
discussão do tema.
Mylene Rossi Rezendo (Secretária do
Setor de Convênios – FOUSP)
25/10 = Apresentação da Base de
Dados SCOPUS .
Palestrante: Eloisa Viggiani (Gerente de
Vendas de Produto SCOPUS Elsevier
América Latina)
Base de dados de resumos e de
citações da literatura científica e de
fontes de informação de nível
acadêmico na Internet. Indexa mais de
15 mil periódicos, cerca de 265 milhões
páginas da Internet, 18 milhões de
patentes, além de outros documentos.
Cobre as seguintes áreas:
Ciências Biológicas: 3.400 títulos
Ciências da Saúde: 5.300 títulos,
incluindo 100% do MEDLINE/PubMed
Ciências
Físicas:
5.500
títulos
Ciências Sociais: 2.850 títulos
Fonte:http://www.periodicos.capes.g
ov/portugues/paginaInicial/colecoes.j
sp
26/10 = O índice bibliométrico Fator H.
Palestrante: Fábio Daumas Nunes
(Prof. Livre Docente – FOUSP)
O índice de Hirsch (ou Fator H) está
sendo cada vez mais visto como uma
alternativa ao fator de impacto. O índice
apareceu pela primeira vez em um
artigo publicado por Jorge E. Hirsch, um
físico
especialista
em
matéria
condensada, em agosto de 2005. Está
se
tornando
popular
entre
a
comunidade acadêmica. Pode ser
calculado facilmente em Scopus,
usando a Análise de Citações ou
ordenando os resultados de uma busca
pelo número de citações. O Fator H é o
maior número de artigos de um
determinado autor que tem pelo menos
o mesmo número de citações.
Fonte:
http://sigarra.up.pt/up_uk/web_GESSI
_DOCS.download_file?p_name=F195
0485124/ScopusUniversidadedoPorto
April12th2007.pdf
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VOCÊ CONHECE A BASE SCOPUS?
Scopus é uma nova ferramenta

O

de
navegação,
de
fácil
implementação e costumização,
que abrange a maior coleção de

resumos, referências e indicadores da
literatura científica, técnica e médica. O
Scopus foi planejado e desenvolvido por 21
instituições de pesquisa e mais de 300
cientístas de várias partes do mundo, e
entre
eles
estão
pesquisadores
e
bibliotecários. Atualizado diariamente,
inclui os resumos e citações de referências
de mais de 14 mil títulos de mais de 4 mil
editoras internacionais. Os pesquisadores
podem pesquisar resumos a partir de 1966.
Cobre títulos de Open Access e de acesso
eletrônico. Permite maior visibilidade e
uso de recursos de texto completo na
biblioteca, bem como dos resumos e das
referências. Permite também, localizar
artigos e saber o número de citações
recebidas, a partir da formulação de
estratégia de busca em “Pesquisa
Avançada” . Os pesquisadores podem
determinar suas próprias referências ao
registrar e criar alertas de e-mail. As
citações são
rastreadas através das

disciplinas. O software de combinações é poderoso e
confiável e certifica que as referências correspondam
corretamente aos seus resumos. Os pesquisadores podem
economizar tempo valioso ao pesquisar simultaneamente
fontes da rede através do Scirus desde a homepage do
Scopus. Os registros são destacados pelos termos de índice,
palavras-chave de autor e links de outras fontes das
referências, bom como resumos. A tabela denominada
“Refine Results” dá uma visão geral dos resultados, fácil de
verificar e possui opções simples para tornar a pesquisa mais
precisa e exata. Os pesquisadores podem requerer a adição
de novos títulos, fontes ou tipo de documento ao “Comitê de
Seleção de Conteúdo”, formado pelos cientistas e
bibliotecários por excelência de todas as principais áreas. A
tarefa do Scopus é tornar a busca mais rápida e a pesquisa
mais efetiva, além de personalizar a visualização dos
resultados recuperados, permitindo a adequação destes aos
critérios da pesquisa do usuário.
O time do Scopus está disponível para ajuda-lo a usar o
Scopus, incluindo treinamento no local, apoio online por
meio do site Info, ou através de e-mail onde as perguntas
podem ser feitas diretamente no site www.scopus.com,
outra opção é entrar em contato com as bibliotecárias de
referência da sua instituição.
Se você já tiver acesso ao Scopus, dê uma olhada no
www.scopus.com e www.info.scopus.com

ATENÇÃO PESQUISADORES!!!!!
O Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBi-USP) assinou a base de dados SCOPUS e GEDWEB.
A primeira, a base SCOPUS, permite localizar artigos e saber o número de citações recebidas, a partir da
formulação de estratégia de busca em "Pesquisa Avançada" e é mais uma base da editora Elsevier. Tem
sido muito elogiada pela comunidade científica. Htt://www.scopus.com/home.url
O GEDWEB é um portal que permite recuperar normas técnicas na área da saúde. Solicitamos à empresa
TARGET a inclusão das normas da ADA e já recebemos a informação que elas serão disponibilizadas em um
período de, aproximadamente, 30 dias.
O acesso a esta base é via senha, que fica na biblioteca.

COMISSÃO INTERNA DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE – FO

No período de 26 a 30/11/2007, realizou-se na FOUSP a “Semana de Integração dos Funcionários da

FOUSP”, que foi introduzida a partir deste ano, pela Comissão Interna de Qualidade e Produtividade –
FO, com o intuito de conviver, trocar experiências e integrar valores pessoais e profissionais nas
atividades diárias. Com muito sucesso, a semana proporcionou várias palestras e atividades que
vieram contribuir para uma nova consciência e conduta com o meio ambiente, como a confecção de
Árvore de Natal com material reciclável (garrafas Pet) e o plantio de 21 árvores nativas, plantadas em
diversos locais da FOUSP, disponibilizadas pelo Município de São Paulo, efetuando assim o
encerramento do evento. Cada árvore ficará sob a responsabilidade de 21 setores, sendo designada ao
SDO a árvore denominada Pau-Viola, que será cuidada com muito carinho. Esta foi a semente que a
FOUSP lançou nesta semana, promovendo o conhecimento e valorização da nossa flora a esta e às
futuras gerações.
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PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SDO EM EVENTOS
XXIV Reunião Anual da SBPqO, realizada em Atibaia, SP, no período de 02 a 04/09/2007.
Participantes: Bibliotecárias Telma de Carvalho e Lúcia Maria S. V. Costa Ramos.

Curso Básico de Informática, realizado em São Paulo, SP, ministrado pela Técnica de Documentação e Informação/SDO Maria
Aparecida Pinto e pela Técnica de Informática Rosangela de Oliveira Lima, na FOUSP, no período de 14/09/2007 a
Participantes: Encarregado do Setor Gráfico Nicanor A. Araújo Filho e a Auxiliar de Documentação e Informação Eunice M. Vieira.

Seminário Internacional de Bibliotecas Digitais do Brasil, realizado em São Paulo, SP, no Centro de Convenções da
Rebouças, no período de 18 a 20/09/2007.
Participantes: Bibliotecária Solange Alves Otto Franco, com Apresentação de Projeto.
Reunião da ASFOUSP – Associação da Faculdade de Odontologia da USP, realizada em São Paulo, SP, no SDO/FOUSP, no dia

20/09/2007.
Participantes: Bibliotecários Luzia Marilda Z.M. Moraes, Fábio Jatswebski, os Técnicos de Documentação e Informação Sebastião
David Marinho, Renato A. Moraes, Rita Dina M. Pires, Valter A. A. Pompeu e os Auxiliares de Documentação e Informação Eunice M.
Vieira, Amarildo de Almeida.

Curso sobre “Qualidade no Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais”, realizado em São Paulo, SP,
no DT / SIBi, no período de 24 a 28/09/2007.
Participantes: Bibliotecárias Vânia M.B.O. Funaro e Suely C. Prati, as Técnicas de Documentação e Informação Maria Aparecida
Pinto, Maria Bernadete C. Moraes e as Auxiliares de Documentação e Informação Eunice M. Vieira e Marlete B. Santos.

Curso sobre “Como fazer Gestão do Conhecimento a Partir do Arquivo”, realizado em São Paulo, SP, no Centro
Cultural de São Paulo, nos dias 27 e 28/09/2007.
Participante: Técnico de Documentação e Informação Sebastião David Marinho.

Filme “O Segredo”, realizado em São Paulo, SP, na FOUSP, promovido pela Comissão Interna de Qualidade e Produtividade /
FOUSP, no dia 02/10/2007.
Participantes: Bibliotecárias Solange Alves O. Franco, Lúcia M.S.V. Costa Ramos, Luzia Marilda Z.M. Moraes, os Técnicos de
Documentação e Informação Sebastião David Marinho, Rita Dina M. Pires, Marlene F.A. Mateus e a Auxiliar de Documentação e
Informação Eunice M. Vieira.

Visita ao Museu de Arte Sacra de São Paulo, realizada em São Paulo, SP, no Mosteiro da Luz, promovida pela Comissão

de Cultura e Extensão / FOUSP, no dia 03/10/2007.
Participantes: Bibliotecárias Suely C. Prati, Luzia Marilda Z.M. Moraes e o Técnico de Documentação e Informação Sebastião David
Marinho.

Palestra sobre “DOI – Digital Object Identifier”, realizada em São Paulo, SP, no Serviço de Documentação Odontológica
(SDO), promovida pela X Semana do Livro e da Biblioteca da USP, no dia 22/10/2007.
Participantes: Bibliotecárias Telma de Carvalho, Lúcia Maria S.V. Costa Ramos, Luzia Marilda Z.M. Moraes, Solange Alves O. Franco,
Maria Isabel N. S. Odina e os Técnicos de Documentação e Informação Renato A. Moraes, Rita Dina M. Pires, Ana Lúcia V. Oliveira,
Valter A.A. Pompeu.

Mesa-Redonda sobre “As bibliotecas e o seu Espaço”, realizada em São Paulo, SP, no SDO/FOUSP, promovida pela X
Semana do Livro e da Biblioteca da USP, no dia 24/10/2007.
Participantes: Bibliotecária Telma de Carvalho e o Técnico de Documentação e Informação Sebastião David Marinho.
Participantes online: Bibliotecárias Solange A.O. Franco, Luzia Marilda Z.M. Moraes, Maria Isabel N.S. Odina e a Técnica de
Documentação e Informação Rita Dina M. Pires.
Palestra sobre “Apresentação da Base de Dados SCOPUS”, realizada em São Paulo, SP, no SDO/FOUSP, promovida
pela X Semana do Livro e da Biblioteca da USP, no dia 25/10/2007.
Participantes: Bibliotecária Lúcia Maria S.V. Costa Ramos e o Técnico de Documentação e Informação Sebastião David Marinho.
Curso “Como Digitar Documentos de Arquivo”, realizado em São Paulo, SP, no Centro Cultural de São Paulo, nos dias 25
e 26/10/2007.
Participante: Técnico de Documentação e Informação Renato A. Moraes.
Palestra sobre “Índice Bibliométrico Fator H”, realizada em São Paulo, SP, no SDO/FOUSP, promovida pela X Semana
do Livro e da Biblioteca da USP, no dia 26/10/2007.
Participantes: Bibliotecárias Telma de Carvalho, Solange Alves O. Franco, Fábio Jastwebski e os Técnicos de Documentação e
Informação Marlene F.A. Mateus, José Pascoal dos Santos.

Visita ao Parque CIENTEC, realizada em São Paulo, SP, promovida pela Comissão de Cultura e Extensão FOUSP, no dia
29/10/2007.
Participantes: Técnicos de Documentação e Informação Sebastião David Marinho, Rita Dina M. Pires, Marlene F.A. Mateus e a
Auxiliar de Documentação e Informação Eunice M. Vieira.
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Curso EAD sobre “Papelada em Casa: como
organizar”, realizado em São Paulo, SP, via Internet, no

período de 29/10 a 03/11/2007.
Participantes:Bibliotecárias Maria Isabel N.S. Odina e Luzia
Marilda Z.M. Moraes.

V Encontro Internacional de Editores e
Autores de Revistas Científicas da Área de
Odontologia e o VIII Seminário de PósGraduação na Faculdade de Odontologia
de Piracicaba, realizado em Piracicaba, SP, no

período de 08 a 10/11/2007.
Participantes: Bibliotecária Telma de Carvalho, Lúcia
Maria S.V. Costa Ramos.
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Curso “A Repercussão das Tecnologias e Proposta
Advinda dos Movimentos do Acesso Aberto dos
Arquivos Abertos na Comunicação Científica”,
realizado em São Paulo, SP, na Faculdade de Educação da
USP, no dia 23/11/2007.
Participantes: Bibliotecárias Vânia M.B.O. Funaro, Lúcia Maria
V.S. Costa Ramos.

Semana de Integração dos Funcionários da FOUSP,
realizada em São Paulo, SP, na Faculdade de Odontologia da
USP,promovida pela Comissão Interna de Qualidade e Produtividade –
FO, no período de 26 a 30/11/2007.
Participantes: Bibliotecárias Telma de Carvalho, Solange Alves O.
Franco, Luzia Marilda Zoppei Murgia e Moraes, Maria Isabel N.S. Odina,
Suely C. Pratti, os Técnicos de Documentação e Informação Maria
Aparecida Pinto, Sebastião David Marinho, Renato A. Moraes, Rita Dina
M. Pires, Marlene F.A. Mateus, Valter A.A. Pompeu.
e a Auxiliar de Documentação e Informação Eunice M. Vieira, Amarildo
de Almeida.

COMEMORAÇÃO
DATA MEMORÁVEL
Ao responsável pelo sorriso diário das pessoas, o nosso reconhecimento e gratidão neste
Dia do Dentista.

Em 11 de dezembro de 1844 foi dado um grande passo
em benefício da humanidade. O jovem dentista norte
americano Horace Wells, 28 anos, usou gás como
anestésico (óxido nitroso) para remover seu dente
molar. Após recobrar os sentidos disse: “Uma nova era
na extração dos dentes. Nada me doeu, foi como a
pontada de uma agulha!”. Lutou muito para que as
autoridades reconhecessem a sua descoberta, mas foi
incompreendido, teve dificuldades financeiras e entrou
em depressão, suicidando-se em 24 de janeiro de 1848,
aos 33 anos.
A sociedade médica de Paris o reconheceu como “O
primeiro a ter descoberto a anestesia em cirurgia sem
ter dor”. Mas já era tarde demais. Questionado por que
não patenteou sua descoberta disse: “O invento não
pode ser privilégio de poucos, mas estar ao alcance de
todos, livre como o ar que respiramos”. A preocupação
em suprimir a dor vem de tempos imemoráveis. Na
Itália, de Homero, já se relatava que durante a guerra
de Tróia um guerreiro procurava esfregar na ferida
raízes amargas para diminuir a sua dor.
Entre os antigos índios peruanos, já era conhecido o
hábito de mascar coca e cuspir em cima da ferida,
produzindo anestesia, aliviando a dor.
O papiro de Ebers de 1.500 a.C., e compilado de 2.500
a.C., cita ingredientes usados com freqüência como
incenso, cominho, tâmaras, açafrão, mandrágora e
meimendro.
Os egípicios costumavam mastigar folhas de “Ivis”, a
planta sagrada de Osíris e os gregos usavam o sagrado
loureiro de Apolo.
Os indianos (600 a.C.) usavam como anestesia o vinho
de cânhamo Índico.
Em 2.600 a.C. os chineses utilizavam o arsênico.

O dentista americano Horace Wells (1815-1848)
descobriu o gás hilariante (óxido nitroso) quando pediu
ao seu colega Colton que o aplicasse nele e Riggs fez
uma extração sem dor com sucesso.
Em 1846, Oliver Wendell Holmes (1808-1884) sugeriu o
termo “ANAESTHESIA”, do grego NA = sem e AISTHETOS =
sensação, para a nova descoberta.
Norton (1818-1868) empregou o éter sulfúrico para
anestesia geral em 1946 e Simpson (1811-1870)
introduziu o clorofórmio em 1847.
Na Alemanha, Koller (1857-1944) usou a cocaína como
anestésico tópico em 1884.
Em 1853, Pravaz (1791-1853) idealizou a primeira
seringa.
A seringa de vidro e agulha de metal foi fabricada em
1853, por Alexander Wood, para infecção subcutânea.
Em 1854, a seringa de Wood foi aperfeiçoada por Luer.
Em 1906, Fisher fabricou a primeira seringa específica
para uso odontológico, que era rosqueada.
Cook, em 1916, concebeu a idéia de seringa carregada
com tubetes de vidro, contendo o anestésico local,
originando a seringa carpule usada até os dias de hoje.
Em 1959, nos Estados Unidos, foi feita a introdução de
agulhas descartáveis estéreis só usadas no Brasil 20 anos
depois.
Paul Reclus (1847-1914) começou a empregar injeções
anestésicas de solução diluídas em 1867.
Braun (1862-1934) empregou a procaína dando início à
anestesia local comtemporânea, em 1906. Em 1912,
ainda descobriu o uso de adrenalina associada aos
anestésicos, aumentando a duração e o poder.
Em 1943, Lofregreen e Ludkvist sintetizaram uma amida
que é a lidocaína ou xilocaína usada atualmente.
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É MUITO IMPORTANTE SABER
*** Não assine a parte de trás de seus cartões de crédito.
Ao invés, escreva 'SOLICITAR RG ' .
*** Ponha seu número de telefone de trabalho em seus cheques em vez
de seu telefone de casa.
Se você tiver uma Caixa Postal de Correio use este em vez de seu
endereço residencial.
Se você não tiver uma Caixa Postal, use seu endereço de trabalho.
Ponha seu telefone celular ao invés do residencial.
*** Tire Xerox do conteúdo de tua carteira.
Tire cópia de ambos os lados de todos os documentos, cartão de
crédito, etc.
Você saberá o que você tinha em sua carteira e todos os números de
conta e números de telefone para chamar e cancelar.
Mantenha a fotocópia em um lugar seguro.
Também leve uma fotocópia de seu passaporte quando for viajar para o
estrangeiro.
Se sabe, de muitas estórias de horror de fraudes com nomes,
CPF, RG, cartão de créditos, etc... roubados.

E MAIS....
*** Tenha sempre os números de telefone gratuitos e os números de
cartões à mão, assim você sabe quem chamar. Mantenha estes onde
você os possa achar.
*** Abra um Boletim Policial de Ocorrência imediatamente na jurisdição
onde seus cartões de crédito, etc., foram roubados.
Isto prova aos credores que você tomou ações imediatas, e este é um
primeiro passo para uma investigação (se houver uma).
Mas aqui está
está o que é talvez mais importante que tudo:
*** Chame imediatamente o SEPROC e SERASA (e outros órgãos de
crédito se houver) para pedir que seja colocado um alerta de fraude
em seu nome e número de CPF. O alerta serve para que qualquer
empresa que confira seu crédito saiba que sua informação foi roubada,
e eles têm que contatar você por telefone antes que o crédito seja
aprovado.
Universidade de São Paulo
Reitora: Profa. Dra. Suely Vilela
Vice-Reitor: Prof. Dr. Franco M. Lajolo
Faculdade de Odontologia
Diretor: Prof. Dr. Carlos de Paula Eduardo
Vice-Diretora: Profa. Dra. Suzana Cantanhe Orsini M. de
Sousa
Serviço de Documentação Odontológica
Diretora Técnica: Telma de Carvalho – telmac@usp.br

Serviço de Tratamento da Informação
Suely Cafazzi Prati – prati@usp.br

Serviço de Informação Documentária e Circulação
Vânia Martins Bueno de Oliveira Funaro –
vaniamar@usp.br

Serviço de Assistência e Divulgação Técnico-Científica
Lúcia Maria S. V. Costa Ramos – ferpau@usp.br
_________________________________
Elaborado por: Luzia Marilda Z. M. Moraes –
luziam@usp.br
Formatação:
Maria Aparecida Pinto – mcida@usp.br
Colaboraram neste número: Luzia Marilda Z. M.
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INFORMAÇÕES INTERESSANTES
"RFID: Radio Frequency Identification"
Será o fim do código de barra?
"Uma das maiores novidades é a tecnologia
"RFID:
Radio
Frequency
Identification", ou "Identificação por RádioFreqüência",
que
em
breve
será realidade nas bibliotecas brasileiras. É
uma
etiqueta
de
um
milímetro de expessura e cerca 5cm X 5cm de
tamanho.
No
seu
centro
há
um microchip que armazena informações sobre
o
material
bibliográfico.
O destaque desta etiqueta é que ela pode ser
"lida"
à
distância,
sem
contato físico, por pistolas ou portais, sem
precisar
abrir
o
material
para descobrir qual material do acervo é:
funciona
de
forma
parecida
a
um
detector
de
segurança
utilizado
atualmente
nas
bibliotecas
e
em
lojas. A diferença é que, ao ser detectado, diz
exatamente
qual
é
o
material que foi detectado. Esta etiqueta irá
substituir
os
atuais
códigos de barra e agilizará drasticamente os
processos
de
manuseio
de
materiais, como empréstimos, devoluções,
estatístas
de
consulta
local,
a localização de materiais mal-ordenados no
acervo
e
o
inventário
de
acervo
bibliográfico.
"
(Entrevista de Michelângelo Mazzardo Marques
Viana,
criador
do
sítio
de
biblioteconomia,
o
Guia
de
Biblioteconomia)
Fonte: http://biblio.crube.net/?p=584

http://webinsider.uol.com.br/index.php/2006/09/26/nao-fale-conosco-pelo-faleconosco-entende/ (Veja por que o “Fale Conosco” não funciona e como transformá-lo
em um verdadeiro canal de comunicação).
http://aber.locaweb.com.br/v2/noticia.php?IdNoticia=1466 (Site de livros eletrônicos
oferece adesivo com aroma de biblioteca para colar na tela).
www.linkultural.com.br (Jornais do Império na Internet).
http://wwwgrupos.com.br.blog/pesquisamundi/permalink/16575.html (A Internet salva
o livro, diz coordenador da CBL).
http://www.biblioteca.ufrgs.br/ (Bases de dados especializadas da Biblioteca Central
da UFRGS).
www.portaldapesquisa.com.br (Conheça agora as 13 coleções de livros eletrônicos da
Editora Springer em todas as áreas. Para visualizar os títulos digite usuário:
springer76098 senha: easdfy).
http://pt.wikipedia.org/wiki/RSS (permite aos usuários da internet se inscreverem em
sites que fornecem "feeds" (fontes) RSS, desta maneira o usuário pode
permanecer informado de diversas atualizações em diversos sites sem
precisar visitá-los um a um)
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/projetos/index4.html (Biblioteca Virtual é um
serviço virtual, da Secretaria Estadual de Comunicação, que presta informações sobre
todos os assuntos, gratuitamente).
www.nvtimes.com (todo o acervo do jornal de 1851 a 1922 e desde 1987).
www.time.com/time/archive (todas as edições desde 1923 de graça).
http://super.abril.com.br/super2/superarquivo (dá para ler a revista
Superinteressante desde o número 1).
www.memoriaviva.com.br (compila arquivos da revista "O Cruzeiro").
http://arquivo.pernambuco.com (todo acervo do jornal, de 1980 e 95).
www.gazetademinas.com.br (é possível ler todo o jornal desde 1887).
www.rfidbrasil.com/pdf/solicita_livro.pdf (aos interessados em adquirir gratuitamente
o livro “Coletânea sobre Preservação & Conservação de Acervos em Bibliotecas
Brasileiras”, 2007).

