APRESENTAÇÃO

Os dois primeiros boletins do então Instituto de Geociências e Astronomia
(Boletins rGA) foram editados em 1970 e 1971. Em 1972, face à mudança do nome do
Instituto, a revista passou a denominar-se Boletim IG. Esses três primeiros números foram
dedicados à publicação de teses de docentes da Instituição. A partir de 1973, passou-se a
publicar artigos científicos, diretriz seguida até a edição do volume 14, em 1983. A única
exceção foi a inserção, em um dos números, de índice bibliográfico relativo aos anos de 19751976.
A partir de 1984, a revista, agora denominada Boletim IG-USP, face à
mudança de nome da Instituição, sentindo a necessidade de diversificar as publicações para
abranger um espectro mais amplo gerou três séries a saber: Científica, que deu continuidade à
linha até então existente; Didática, que passou a reunir as contribuições dos docentes, para
uso didático a nivel de graduação e pós-graduação; e a de Publicações Especiais, cuja
finalidade foi a divulgação de assuntos de natureza vária, tais como eventos cientificos,
incluindo congressos. simpósios, workshops, reuniões científicas nacionais e internacionais;
índices e inventários bibliográficos, catálogos de teses e dissertações, além de monografias
sobre temas específicos.
Como conseqüência do sucesso dessa diversificação junto á comunidade
geológica, fez-se mister modernizar a revista, cuja apresentação poucas variações vinha
mostrando ao longo dos anos. Decidiu-se então conferir capas diferentes e apropriadas às três
séries existentes, de molde a caracterizá-las e diferenciá-Ias, além da efetivação de várias
mudanças na sua parte interna referentes não só à impressão, como ao tipo de papel utilizado e
outros pormenores que visaram emprestar ao Boletim do Instituto de Geociências da
Universidade de São Paulo formato moderno e atual
Nesta oportunidade, deseja-se aproveitar o ensejo para agradecer a todos os
docentes que ao longo do tempo têm constituído os vários Conselhos e Comissões Editoriais a
saber: os Professores Sérgio E.Amaral, Antonio Carlos Rocha-Campos, Umberto G.Cordani,
Nabor R.Rüegg, Gilberto Amaral, Vociteru Hasui, A1edir P.Barbour, Kenitiro Suguio, Franco
Levi, Oscar Rôsler, Aldo C.Rebouças, Georg R.Sadowski, Faustino Penalva, Murilo R.Lima,
Maria Angela F.Candia, José V.Valarelli, Sonia Maria B.Oliveira, Horstpeter H.G.J.Ulbrich,
Darcy P.Svisero, Marcos Egydio da Silva, Paulo R.Santos, Teodoro I.R.A1meida, Celso
B.Gomes, Mario C.H.Figueiredo, Nelson Ellert e Thomas R.Fairchild. Os quatro últimos
colegas compuseram o penúltimo Conselho Editorial, responsável pelos estudos que
resultaram no formato atual
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