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NOVIDADES

Por ALINE FRASCARELI

O Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite
do IPUSP busca criar um canal de difusão de informações e no-
vidades para toda
a comunidade en-
volvida com a Psi-
cologia. Neste
mês, mudamos o
layout do Bole-
tim. Você pode Biblioteca Dante Moreira Leite

aproveitar este espaço para colaborar com informações pertinen-
tes à área. Basta enviar sua notı́cia para bibip@usp.br. Envie
também sua sugestão.

Informamos que o acervo de dissertações, teses e periódicos
da Biblioteca está indisponı́vel para consulta até o inı́cio de fe-
vereiro. Teremos novidades em breve no 1o andar da Biblioteca.
Aguardem!!!

Higienização do Acervo

O acervo da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP
foi higienizado por funcionários da Limpadora e Dedetizadora
Gonçalves nos meses de outubro, novembro e inı́cio de dezem-
bro.

Cerca de 102.000 itens foram retirados das estantes para
verificação dos volumes e constatação de insetos daninhos, de-
voradores de livros.

Os volumes em capa dura foram escovados, pincelados e ba-
tidos para a retirada
da poeira e encera-
dos com cera imper-
meabilizante con-
tra fungos, umidade,
mofo e traças. Esta
ação impede que as
obras fiquem cola-
das entre si.

Higienização

Agora nossos usuários podem desfrutar de um ambiente mais
saudável durante suas pesquisas.

Por Célia Rosa

Novas Aquisições

Consulte a lista com as recentes aquisições da Biblioteca do
IPUSP. Disponı́vel em: http://goo.gl/ji2Xu

Por Elaine C. Domingues Martins e Fernanda Guzman
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Novos DVDs para a Videoteca

Conheça os novos DVDs inseridos recentemente no acervo
da Videoteca: O sol por testemunha // O Xangô de Baker Street //
Dom // Três irmãos de sangue // Piratas da informática // Adeus
meninos // Mary e Max: uma amizade diferente // Mulheres da
noite // O castelo animado // Copacabana // Alice no paı́s das ma-
ravilhas // Como água para chocolate // Fora de rumo.

Por Maria Marta Nascimento

Polı́tica de Aquisição de
Periódicos para 2012

O Conselho Supervisor do Sistema de Bibliotecas da USP
- SIBi/USP sugeriu mudanças na Polı́tica de Aquisição de
Periódicos para 2012 e solicitou anuência das Comissões de Bi-
bliotecas. Dentre as possibilidades, a Comissão de Bibliotecas do
IP aprovou o seguinte:

• Assinaturas do IP existentes apenas no formato impresso
serão mantidas por mais 1(um) ano e reavaliadas.

• Assinaturas do IP existentes no formato impresso e
eletrônico não serão mais assinadas no formato impresso.
No formato eletrônico, serão mantidos os tı́tulos em priori-
dade 1 ou menor que 1, mesmo que sem acessos ou down-
loads, mas que a completeza ou antiguidade da coleção
na Biblioteca justifiquem a permanência da assinatura
eletrônica. Os demais serão cancelados.

• Não serão mais assinados no formato impresso os tı́tulos
que estão no Portal de Periódicos da CAPES, pois o acesso
eletrônico está assegurado perpetuamente via Portal.

Por Ana Rita Junqueira Linguanotto

Publicar em Psicologia

Aproveitando a discussão sobre a dependência de drogas,
apresentamos alguns periódicos relevantes que tratam do assunto.

• Drug and Alcohol Dependence
Revista suiça de abrangência internacional, aborda
temática biomédica e psicossocial. Desde 1975, publica
pesquisas originais, revisões acadêmicas, comentários e
análises de polı́ticas na área de drogas, álcool, tabaco, seu
uso e dependência.

Base de dados: PsycInfo
Avaliação Capes: A2
Fator de impacto: 3.365

• SMAD. Revista Eletrônica Saúde Mental Álcool e Drogas
Revista da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão
Preto, aborda temas como stress, alcoolismo e uso de dro-
gas. Publica ensaios, pesquisas e artigos cientı́ficos de re-
visão e atualização na área de saúde mental, álcool e outras
drogas psicoativas. É publicada em português, inglês e es-
panhol.

Bases de dados: LILACS, Index Psi Periódicos, PePSIC
Avaliação Capes: B3

• Drogues, Santé et Société
Revista cientı́fica francesa de caráter multidisciplinar dedi-
cada à divulgação dos resultados de investigações inéditas,
bem como à transferência de conhecimento relativo ao uso
e abuso de drogas (álcool, tabaco, medicamentos, drogas
ilı́citas) e fenômenos relacionados.

Bases de dados: PsycInfo, Sociological Abstracts

Por Carla Nascimento

Rede Brasileira de Bibliotecas
da Área de Psicologia

As Bibliotecas Cooperantes podem enviar suas dúvidas de
indexação para rebap@bvs-psi.org.br. Em breve teremos novi-
dades no site da ReBAP. Aguardem!

Por Carla Nascimento
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Treinamento PePSIC

No perı́odo de 13 a 17 de fevereiro, das 9 às 16 horas, será
oferecido na Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP o trei-
namento Metodologia SciELO para editoração e marcação de
revistas cientı́ficas. Os interessados deverão enviar e-mail para
coordenacao@bvs-psi.org.br. As vagas são limitadas, por isso
daremos prioridade aos novos tı́tulos aprovados para o PePSIC e
às pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de fazer o trei-
namento.

Lembramos que o PePSIC reúne 109 tı́tulos de revistas ci-
entı́ficas de Psicologia disponı́veis em acesso aberto ao texto
completo.

Por Teresa Cristina Peres

Congresso da ULAPSI 2012

Participem do IV Congresso da ULAPSI: construindo a iden-
tidade latinoamericana da Psicologia. O Congresso acontecerá
de 26 a 28 de abril de 2012 em Montevidéu, Uruguai.

Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail:
info.ulapsi2011@gmail.com.

Rede Social para Cientistas

Mais de 1,3 milhão de pesquisadores de diversos paı́ses - 35
mil só do Brasil - já se inscreveram na plataforma ResearchGate,
uma espécie de Facebook dos cientistas. A proposta da rede
social é facilitar a comunicação e a troca de experiências entre
pessoas que atuam na mesma área de investigação. Veja mais em:
http://agencia.fapesp.br/15030

Por Carla Nascimento e Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Equipe

Biblioteca Dante Moreira Leite IPUSP

Aline Frascareli – Edição e Diagramação

Vanessa Cristine de Oliveira Martins – Revisão de Textos

Maria Imaculada Cardoso Sampaio – Revisão Geral

Site: www.ip.usp.br/biblioteca
Contato: bibip@usp.br


