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Neste terceiro ano do Boletim Informativo da Biblio-
teca Dante Moreira Leite, continuaremos a utilizar este canal
para difusão de
informações e no-
vidades para toda
a comunidade en-
volvida com a Psi-
cologia!!! Apro-
veite este espaço Biblioteca Dante Moreira Leite

para colaborar com informações pertinentes à área. Envie sua
notı́cia ou sugestão para bibip@usp.br.

IP e Aichi University se
reúnem para tratar de futuros

acordos de intercâmbio

O IPUSP recebeu no dia 14 de janeiro de 2013 representantes
da National University Corporation Aichi – University of Edu-
cation (AUE), do Japão, para tratativas de futuros convênios de
cooperação acadêmica.

A visita ao IP aconteceu logo após a reunião com o reitor,
João Grandino Rodas, diretores de unidades da USP e a comitiva
japonesa para assinar um documento que firma o compromisso
de criar projetos de intercâmbio entre a USP e a Aichi University
para estudantes, docentes e pesquisadores das duas instituições.

Durante a visita no IP, o diretor Gerson Tomanari apresentou
a unidade e seus números, suas dependências, além de explicar a
estrutura dos cursos de graduação e de pós, as principais linhas
de pesquisas desenvolvidas pelos departamentos. Houve também
uma visita a nossa biblioteca.

A intenção é promover a parceria em pesquisas e a troca
de experiências culturais, polı́ticas e tecnológicas entre os dois
paı́ses. E essa oportunidade acontece em um momento em que o
curso de Psicologia da USP vem passando por avanços importan-
tes em sua internacionalização, haja vista sua classificação entre
os 100 melhores do mundo, apontada por rankings que avaliam o
desempenho de instituições universitárias.

Por Islaine Maciel

Acesso Aberto

Desde que o SciELO lançou sua proposta de publicar re-
vistas em acesso aberto, no ano de 1997, o movimento em
prol da disponibilização do conhecimento cientı́fico de modo de-
mocrático, sem custos e sem barreiras vem ganhando força e
adesão no mundo. Declarações como as chamadas 3Bs: Buda-
peste (2002), Bethesda (2003) e Berlim (2003) foram ganhando
adesões e sendo reforçadas pela Declaração de Salvador (2005),
Declaração de Florianópolis (2006), Declaração de Cuba (2007)
e outras tantas.

A USP, a partir da determinação do reitor João Grandino Ro-
das, oficializou em uma resolução, a de no 6.444, publicada em 22
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de outubro, que as pesquisas por ela desenvolvidas serão publica-
das na Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP (BDPI),
inaugurada no final de 2012 (www.producao.usp.br). A
Unicamp e Unesp planejam estratégia semelhante e o movimento
global pelo acesso aberto à ciência vai se fortalecendo. “A Uni-
versidade de Brası́lia (UnB) e as Federais de Santa Catarina
(UFSC) e do Rio Grande do Sul (UFRGS), já têm seus repo-
sitórios, como são chamadas essas bibliotecas online”, explica
o artigo “USP negociará com revistas cientı́ficas acesso aberto às
suas pesquisas”, publicado no Estadão.

A entrevista da Diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas
da USP (Sibi), Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, pode ser lida do
link: http://goo.gl/Zzqsi.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Copyright para bibliotecários

Com o crescimento das publicações em formato digital, as
dúvidas sobre direitos autorais aumentaram. Visando auxiliar
os bibliotecários e autores nesta questão, a Harvard’s Berkman
Center for Internet and Society e Electronic Information for Li-
braries (EIFL) produziu um detalhado e esclarecedor material
sobre o tema. Divididos em nove módulos, o curso pode ser
acessado livremente na Internet, de acordo com os links a seguir:

• Module 1: Copyright and the Public Domain

http://goo.gl/zCyXt

• Module 2: The International Framework

http://goo.gl/W9iMm

• Module 3: The Scope of Copyright Law

http://goo.gl/06WWf

• Module 4: Rights, Exceptions, and Limitations

http://goo.gl/q6fUo

• Module 5: Managing Rights

http://goo.gl/8w7Hv

• Module 6: Creative Approaches and Alternatives

http://goo.gl/XnR0l

• Module 7: Enforcement

http://goo.gl/WVuFs

• Module 8: Traditional Knowledge

http://goo.gl/ffRuY

• Module 9: Activism

http://goo.gl/Q2evF

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Desafio 2013:
organização digital

Quão organizado é seu computador? Novo aplicativo promete
facilitar a leitura e o gerenciamento de artigos cientı́ficos.

Infinitos arquivos, múltiplas pastas, tranqueiras mil. Sejamos
francos: a vida digital pode facilmente se tornar um irresoluto
caos. Onde estará aquele PDF que, no semestre passado, você
salvou para ler “depois”? Pois é. Enquanto o tal do ”depois”
nunca chega, exercitamos sem o menor pudor nossos atos de
procrastinação digital inconfessa.

Fonte: Ciência Hoje
Notı́cia completa disponı́vel em: http://goo.gl/OjJHk

Erros em artigos cientı́ficos
brasileiros são mais

conceituais do que de
expressão

A redação cientı́fica ainda representa o “calcanhar de Aqui-
les” de muitos pesquisadores brasileiros. E os erros cometidos
ao escrever uma tese ou artigo cientı́fico estão muito mais rela-
cionados a problemas de metodologia de pesquisa do que à falta
de habilidade com as palavras para apresentar os resultados de
forma clara, concisa e interessante.

A análise de Gilson Volpato, professor do Departamento de
Fisiologia do Instituto de Biociências da Universidade Estadual
Paulista (Unesp), campus de Botucatu, está na sexta edição revi-
sada e ampliada do livro Ciência: da filosofia à publicação.

Fonte: Agência FAPESP
Leia notı́cia completa: www.agencia.fapesp.br/16655
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América Latina aumenta o
número de publicações

cientı́ficas

Segundo reportagem da SciDev Net, assinada por Maria Elena
Hurtado, os cientistas latino-americanos estão publicando mais e
também estão sendo mais citados. Os artigos cientı́ficos de auto-
res latino-americanos publicados em revistas indexadas na base
Scopus aumentaram em mais de 9% ao ano, conforme estudo
publicado em novembro pela Research Trends. O crescimento
global das publicações cientı́ficas no mundo aumentou em torno
de 3% ao ano. Sendo assim, 9% é um número expressivo. A cota
de publicações da América Latina aumentou em quase 70% nesse
mesmo perı́odo, segundo a reportagem. Em 2010, a América
Latina produziu apenas 4,4% dos artigos acadêmicos em nı́vel
mundial. Algumas áreas tiveram um contribuição maior, den-
tre elas estão a Odontologia, que contribuiu com 10%, e Ciências
Agrı́colas e Biológicas, com cerca de 11%. Além do aumento das
publicações, o impacto das publicações medidas pelas citações
dos artigos publicados entre 2006 e 2010 também melhorou, cor-
respondendo a um aumento de 1,6% ao ano.

Acesse http://goo.gl/FwMZR e leia a notı́cia na
ı́ntegra.

Por Teresa Peres

Morre Aaron Swartz, criador
do RSS 1.0, Creative

Commons, Reddit, Markdown
e defensor do Open Access

No sábado, dia 11 de janeiro, Aaron Swartz, aos 26 anos,
se suicidou. Desde de muito jovem, Aaron já participava da
construção da Internet livre, fazendo parte da W3C RDF Core
Working Group. Ele estava sendo processado pela base de dados
JSTOR por ter baixado, em setembro de 2010, 4 milhões de docu-
mentos para poder disponibilizá-los gratuitamente na rede, o que
não chegou a fazer. A pena solicitada pelo governo americano
para esse delito foi de 35 anos de prisão e pagamento de multa
no valor de um milhão de dólares por violação de direitos auto-
rais. Para muitos, a atuação do governo americano foi exagerada
porque colocava Aaron no mesmo nı́vel de um terrorista. Sendo
uma pessoa inquieta, o jovem Swartz deixou vários legados na
construção de uma Internet melhor e de acesso livre.

Conheça melhor Aaron Swartz e sua contribuição:
http://goo.gl/La7l2.

Por Teresa Peres

CNPq retira apoio
financeiro à SciELO

Após dez anos apoiando o projeto, o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientı́fico (CNPq) retira o seu auxı́lio finan-
ceiro que, segundo a coordenação da SciELO, em 2012 foi de R$
320 mil, representando 6,5% do custo do projeto, que é de R$ 5
milhões anuais. Mesmo sendo um valor de menor monta, o apoio
do CNPq era importante para a manutenção dos trabalhos, como
afirma o coordenador cientı́fico do projeto, Prof. Rogério Me-
neghini. O foco do CNPq será nas publicações cientı́ficas e não
nas bases de dados, afirmou o diretor de Engenharias, Ciências
Exatas, Humanas e Sociais do CNPq, Guilherme Sales Melo.

Acesse notı́cia completa: http://goo.gl/yUHgr

Por Teresa Peres

Eventos na área
de Psicologia

Divulgue seu evento de Psicologia na BVS-Psi. Basta clicar
na imagem indicada no site e cadastrar!

Muitos eventos já foram cadastrados. Podemos destacar no
ano de 2013:

• IX Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas
Ribeirão Preto, 10-13 de abril de 2013.

• VI Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica
“Avaliação Psicológica: direito de todos, dever do
psicólogo”.
Maceió, 04-07 de junho de 2013.
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• XXXIV Congresso Interamericano de Psicologia
Brası́lia, 15-19 de julho de 2013.

Por Carla Nascimento

BVS-Psi é utilizada como fonte
de estudo bibliométrico

Dissertação defendida na Universidade Federal de Rondônia,
objetivando a análise bibliométrica da produção cientı́fica em Psi-
cologia Escolar, utilizou as bases de dados da BVS-Psi ULAPSI
Brasil. O estudo identificou os principais canais de publicação,
os autores mais produtivos, as relações de co-autoria de co-
laboradores e vı́nculo profissional, as tendências temáticas e

as concentrações geográficas. Para conhecer os detalhes da
dissertação, acesse: http://goo.gl/KQcIl.

Por Carla Nascimento

Equipe do Boletim Informativo

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


