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Comemorando a Semana, a Biblioteca Dante Moreira Leite
organizou desafios entre os dia 23 a 25 de outubro. Após a
Por FERNANDA GUZMAN
demonstração das fontes de informação da
BVS-Psi ULAPSI BraNo dia 18 de outubro, aconteceu a segunda fase de apurações sil e do Portal de Busca
da 54a edição do Prêmio Jabuti de literatura brasileira e foram Integrada, os participantes foram desafiaanunciados, além dos vencedores, os sedos a chegar a uma degundos e terceiros colocados em cada cateterminada obra. Por
goria.
exemplo, em um dos
Temos a felicidade e a honra de ter como
desafios propostos, sovencedor do Prêmio Jabuti 2012, na catelicitamos que os partigoria Psicologia e Psicanálise, o Professor
Capacitação realizada
cipantes localizassem
Christian Ingo Lenz Dunker (PSC), com
no “Dicionário Histórico de Instituições de Psicologia no Brasil”
a obra “Estrutura e constituição da clı́nica
o verbete “Complexo Hospitalar do Juquery”. Os dois primeiros
psicanalı́tica: uma arqueologia das práticas
colocados receberam uma lembrança da Biblioteca.
de cura, psicoterapia e tratamento”.
A Biblioteca Dante Moreira Leite parabeniza o Prof. Christian pelo ótimo trabalho e merecido reconhecimento!

Semana do Livro e da
Biblioteca na USP 2012
De 22 a 26 de outubro, as Bibliotecas da USP promoveram
atividades em comemoração à XV Semana do Livro e da Biblioteca na USP e Semana Internacional do Acesso Aberto.
No dia 22 de outubro, aconteceu o Simpósio Internacional
sobre Rankings Universitários e Impacto Acadêmico na Era do
Acesso Aberto, promovido pelo Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi). O objetivo do evento foi discutir os desafios projetados pelos sistemas de ranqueamento universitários internacionais sobre as universidades latino-americanas e, particularmente,
as universidades brasileiras, bem como explorar o movimento de
acesso aberto e o impacto gerado pelo aumento na visibilidade e
acesso à produção intelectual (cientı́fica, tecnológica e artı́stica)
das universidades.
Leia notı́cia publicada no USP Online Destaque:
http://goo.gl/9dJ8u.
Assista ao vı́deo do Simpósio, disponı́vel no IPTV USP:
http://goo.gl/sJzL1.

Participantes e bibliotecária Lilian

Participantes e bibliotecária Aline
Por Aline Frascareli

Boletim Informativo - Biblioteca Dante Moreira Leite OUTUBRO 2012

Ano II, n. 10

Mês da Produção USP
De 23 de outubro a 3 de dezembro, as Bibliotecas do SIBiUSP promoverão Encontros com Docentes, Editores e Comunidade em geral para que conheçam o novo Portal de Revistas e
a Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP. Para tanto,
a Biblioteca Dante Moreira Leite realizará o Encontro com os
Alunos no dia 21 de novembro, às 14h, no Salão de Estudos da
Biblioteca. Todos estão convidados! Venham participar do nosso
café! Os Encontros com os Professores e Editores também acontecerão em novembro.
A programação completa está disponı́vel no site:
www.bibliotecas.usp.br/mesdaproducao/
Por Aline Frascareli

DOI: O que é?
Para que serve?
O Digital Object Identifier (DOI) é uma combinação de
números que identifica um documento em uma rede de computadores, como a Internet. O DOI pode ser obtido por qualquer
instituição/organização para uso em suas obras digitais. O identificador é utilizado para fornecer informações sobre onde os objetos (textos digitais) estão publicados e podem ser encontrados na
Internet. O link de um objeto na Internet pode mudar, mas o DOI
não mudará nunca, porque é um código persistente.
A International DOI Foundation, responsável pelo sistema,
está localizada no Reino Unido e é representada por diversas
instituições ao redor do mundo. Uma delas é a CrossRef
http://goo.gl/RfAyb.
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 seja única. Os livros
ou artigos publicados em periódicos, por exemplo, provavelmente
utilizarão como sufixo o número que já consta do ISBN ou ISSN.
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.
Cada editor pode manter seu próprio esquema de construção
do DOI e não necessita mudar para um novo quando criar um
novo documento, basta personalizar os dı́gitos finais, embora todos os editores necessitem concordar com um esquema comum
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para seus DOIs. Recentemente, os livros começaram a entrar
nesse sistema, mas já existem cerca de três milhões de DOIs
em uso, dando referências cruzadas e ativas sobre publicações
acadêmicas e profissionais online.
O DOI é a certeza de que o artigo cientı́fico foi publicado eletronicamente em um periódico. No Brasil, a Plataforma Lattes do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico
(CNPq) utiliza o DOI como uma forma de certificação digital das
produções bibliográficas registradas pelos pesquisadores em seus
currı́culos Lattes. Quando um programa navegador encontra um
número DOI, utiliza o prefixo para encontrar o banco de dados
da editora e ali acessa as informações relativas ao livro ou ao
periódico, que podem incluir dados do catálogo, resenhas e links.
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.
A American Psychological Association (APA) utiliza o
número do DOI para identificar dados de localização das obras
na Internet, em substituição à URL e data de consulta.
O DOI vem se firmando como um elemento para qualificação
de obras publicadas na Internet e se tornando um dos sonhos dos
editores de revistas cientı́ficas. As revistas do SciELO têm DOI
patrocinado pelo próprio Portal. Veja como aparece o DOI na
Revista Psicologia USP no SciELO:

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Atendimento Psicológico
no CRUSP
O IPUSP e o Laboratório de Estudos em Fenomenologia
Existencial e Prática em Psicologia (LEFE), coordenado pela
Profa. Henriette Tognetti Penha Morato, juntamente com o
apoio da Superintendência de Assistência Social (SAS), iniciaram um projeto de atendimento psicológico aos moradores do
CRUSP, funcionários da SAS e demais interessados. O plantão
psicológico no CRUSP é formado por psicólogos, alunos do
curso de especialização “Prática Psicológica em Instituições”.
Os atendimentos ocorrem na Ágora, ao lado do Restaurante Central, às segundas-feiras, das 16h às 17h, às quintas-feiras, às 11h,
às sextas-feiras, das 17h30 às 19h e aos sábados, das 13h às 15h.
Fonte: Boletim Na Boca do CRUSP - Setembro 2012 (n. 42)
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Projetos do IPUSP
Contemplados em Editais da
PRCEU-USP
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retratam momentos históricos do Instituto foi construı́do através
de doações e eventos organizados e/ou promovidos pelo Centro,
desde a sua criação em 6 de novembro de 2001.
Ressaltamos que os projetos em questão, durante todo o seu
processo de elaboração, receberam grande apoio do atual diretor do IPUSP, Professor Gerson Tomanari e do Professor Lino
de Macedo, novo membro da Comissão Executiva do Centro de
Memória do IPUSP.

É com satisfação que informamos que o Instituto de PsicoParabéns ao IPUSP e ao seu Centro de Memória!
logia da Universidade de São Paulo (IPUSP) teve três projetos
Parabéns aos Proponentes e Respectivas Equipes!
contemplados em editais da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão
Universitária da USP (PRCEU-USP).
Mais informações sobre os Editais e Projetos: http://
www.prceu.usp.br/eventos/editais/index.php
Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

No Edital Intercâmbio de Atividades de Cultura e Extensão, foi contemplado o projeto Reconstrução dos Espaços da
Memória com Famı́lias de São Luiz do Paraitinga: Exposição
e Documentário, tendo como proponente Belinda Mandelbaum,
professora associada do Departamento de Psicologia Social e do
Trabalho do IPUSP.
Os outros dois projetos aprovados foram solicitados pelo Centro de Memória do Instituto de Psicologia da Universidade de São
Paulo (CM-IPUSP).
No Edital Memória, foi contemplado o projeto Publicação
do livro A Glette, o Palacete e a Universidade: Histórias da
FFCL da USP na Alameda Glette, tendo como proponente Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, bibliotecária responsável
pela Seção de Preservação Histórica da Biblioteca Dante Moreira
Leite do IPUSP e membro da Comissão Executiva do CM-IPUSP.
O livro, organizado por César Ades (in memoriam), Neuza Guerreiro de Carvalho (História Natural USP), Aparecida Angélica Z.
P. Sabadini, Carlos R. Vilela (IB-USP) e Viktoria K. L. Osório
(IQ-USP), é uma coletânea de ensaios, que tem como objetivo
resgatar parte da memória da Universidade.
O respectivo projeto, além de resgatar parte da história da
USP contempla um dos projetos idealizados para o ano de 2012
pelo Professor César Ades (in memoriam). Assim, a aprovação
desse projeto tem um significado especial para a equipe que organizou a publicação e para o próprio Centro de Memória, pois é a
concretização de um trabalho de cinco anos do grupo. O livro será
a primeira publicação editada pelo CM-IPUSP e será dedicado à
Memória do seu grande idealizador, Professor César Ades.
O projeto Organização e Digitalização do Acervo Fotográfico
do Centro de Memória do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, contemplado no Edital Acervos e Patrimônio Cultural na USP, tendo como proponente Maria Marta
Nascimento, bibliotecária da Seção de Preservação Histórica da
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, atende a uma antiga
demanda do Centro de Memória, de organizar e tornar disponı́vel
em acesso aberto seu acervo fotográfico. O acervo de fotos que

50 Anos da Psicologia
Brasileira em Revista
O Editorial da revista Psicologia: Ciência e Profissão, em
comemoração aos 50 anos da profissão de psicólogo no Brasil,
esclarece: “Da História, ganhamos a chance libertária de tornarmos o humano e a subjetividade artefatos, artesanato arriscado,
realizado por muitas mãos, chamado polı́tica”.
Com artigos sobre a formação, consolidação de áreas de estudos e desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e profissão, o número especial da revista resgata parte da memória dos últimos 50
anos e percorre os caminhos com os atores que desbravaram a diversidade da área
e deixaram suas marcas na construção de
uma profissão forte e uma ciência que
avança firme para o futuro.
Vale a pena ler a entrevista do professor
Arrigo Leonardo Angelini para saber um pouco mais sobre a
situação da Psicologia antes da Lei no 4.119, que regulamentou a profissão, quais foram os primeiros professores do curso
na USP, como foi instaurado o Conselho Federal de Psicologia
e os Conselhos Regionais, bem como aproveitar seus ensinamentos: “[...] o recém formado deve especializar-se em cursos
de pós-graduação e/ou mediante estágios em clı́nicas ou outras
instituições onde possa contar com a supervisão de colegas experientes”.
A revista apresenta, também, em sua página final, uma breve
homenagem ao nosso querido professor César Ades.
A versão digital em breve estará no SciELO. A versão impressa está disponı́vel no acervo da nossa Biblioteca.
Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio
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Integração, movimentação e
alegria no VI Congresso
Interno do IPUSP
O VI Congresso Interno do Instituto de Psicologia da USP,
realizado nos dias 29 e 30 de outubro de 2012, foi um verdadeiro sucesso. O último congresso interno ocorreu durante as
comemorações dos 30 anos do IPUSP, em 06 e 07 de novembro
de 2001.
Após 11 anos, o evento é retomado e podemos dizer que foi
um momento histórico no IPUSP, pois o que vimos no saguão
do bloco G foi uma grande festa, representada por professores,
alunos e pesquisadores que apresentaram seus trabalhos. Foram
aproximadamente 430 painéis apresentados em dois dias e divididos em 34 eixos temáticos. Um belo quadro que representou
o conjunto de pesquisas finalizadas e em andamento dos Programas de Pós-Graduação, de Iniciação Cientı́fica, Pré-Iniciação,
Pós-Doutorados e pesquisas de docentes nos anos de 2011 e 2012.
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do IPUSP), Prof. Dr. Adnei M. de Andrade (Vice-Reitor Executivo de
Relações Internacionais), Prof. Dr. Vahan Agopyan (Pró-Reitor de PósGraduação) e Prof. Dr. Marco Antonio Zago (Pró-Reitor de Pesquisa).
Auditório Carolina M. Bori do IPUSP, 29 de outubro de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

A Comunidade IPUSP se beneficiou, também, com dois
simpósios. No dia 29, ocorreu o Simpósio 1 – A Polı́tica
Cientı́fica no Brasil, na Área de Psicologia e na USP, sob
a coordenação da Profa. Dra. Marilene Proença R. de
Souza, que contou com a participação dos professores doutores Oswaldo Yamamoto (UFRN), Vahan Agopyan (Pró-Reitor de
Pós-Graduação) e da Profa. Dra. Rosa Ester Rossini (FFLCHUSP/CNPQ). No Simpósio 2 – A Questão do Método na Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, realizado no dia 30, sob
a coordenação da Profa. Dra. Sonia B. Meyer, participaram a
Profa. Dra. Maria Luisa S. Schmidt (IPUSP) e o Prof. Dr. Egberto Turato (FM-Unicamp).
Uma novidade apresentada no Congresso foi a discussão das
pesquisas. Após a exposição dos painéis, os grupos temáticos se
reuniram em salas de aula com seus respectivos debatedores. Segundo depoimentos de alguns debatedores e pesquisadores, “essa
interação permitiu uma rica troca de conhecimentos”.

Apresentação dos painéis de pesquisa durante o VI Congresso Interno do
IPUSP. Saguão do Bloco G do Instituto de Psicologia da USP, outubro
de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

A abertura do evento foi realizada no dia 29 de outubro, no
Anfiteatro Carolina M. Bori do IPUSP.

Mesa de Abertura do VI Congresso Interno do IPUSP. Da esq.-dir.:
Profa. Dra. Sonia B. Meyer (Presidente da Comissão Cientı́fica do
evento), Profa. Dra. Marilene Proença R. de Souza (Presidente da Comissão Organizadora do evento), Prof. Dr. Gerson Tomanari (Diretor

Debate - Grupo G5: Desenvolvimento Humano e Ciclo de Vida, VI
Congresso Interno do IPUSP. Da esq.-dir. (de frente): Debatedoras
Professoras Doutoras Marta Shuare e Laura Villares de Freitas (IPUSP).
Sala 13 do Bloco B do IPUSP, 30 de outubro de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

A organização do evento foi representada por membros das Comissões de Pós-Graduação, Pesquisa, Graduação,
Internacionalização, Departamentos, Seção de Informática e Biblioteca Dante Moreira, divididos entre as Comissões Organizadora, Cientı́fica e de Apoio.
Desde o inı́cio da organização do evento, a Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP participou das atividades do Congresso.
Participaram da Comissão Organizadora do evento as bibliotecárias Maria Imaculada C. Sampaio e Aline M. Frascareli;
na Comissão Cientı́fica, as bibliotecárias Aparecida Angélica Z.
Paulovic Sabadini e Lilian L. Bianconi; na Comissão de Apoio,
as secretárias Fernanda L. Guzman e Helina A. de Araújo e os
técnicos Roseni V. G. da Silva e Renato dos Passos.
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A produção cientı́fica do IPUSP apresentada no Congresso
pode ser recuperada na página do evento, em “Anais”, disponı́vel
em: http://www.ip.usp.br/congresso/.
A Biblioteca Dante Moreira Leite parabeniza as Comissões
Organizadora, Cientı́fica e de Apoio e todos os participantes do
VI Congresso Interno do IPUSP pelo sucesso do evento!
Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Parte da equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP envolvida
no evento. Da esq.-dir.: Lilian L. Bianconi, Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, Roseni V. G. da Silva, Maria Imaculada C. Sampaio e
Renato dos Passos. Saguão do Bloco G, 30 de outubro de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

Terminologia
em Psicologia

A foto a seguir registra o encerramento do VI Congresso Interno do IPUSP, no final da tarde do dia 30 de outubro, e retrata
a Profa. Dra. Dora F. Ventura, relembrando o nascimento do I
A BVS Psicologia ULAPSI Brasil passou por uma avaliação
Congresso Interno, que aconteceu no ano de 1991. Na época, a
da BIREME em outubro de 2012 e no quesito Terminologia desProfa. Dora era Presidente da Comissão de Pesquisa e foi uma
tacamos a seguinte nota: “uma das poucas BVS que possuem
das organizadoras do evento.
terminologia própria e em três idiomas”. É importante ressaltar
o valor que uma terminologia especializada tem para organizar
e representar tematicamente a produção cientı́fica da sua área do
conhecimento. Essa apreciação foi recebida com muita alegria
pela equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite que trabalha com
dedicação na manutenção, aprimoramento e atualização da Terminologia em Psicologia, que é o principal instrumento para a
indexação dos materiais disponı́veis na Biblioteca Dante Moreira
Leite e na BVS-Psi Brasil e também de paı́ses da América Latina.
Por meio do gráfico a seguir, retirado do Google Analytics, podemos vislumbrar a vasta utilização da Terminologia
em Psicologia no perı́odo abaixo destacado e mostrar o elevado número de acessos que essa terminologia obteve devido
às submissões dos resumos para o IV Congresso Interno de
Psicologia da USP e a realização da 2a . Mostra Nacional de
Práticas em Psicologia, onde foram preparados vários desafios
Após as falas, foi cortado um delicioso bolo de para quem participou das atividades desenvolvidas no Lounge
confraternização e o evento foi encerrado com muita música e BVS. É possı́vel acessar a Terminologia em Psicologia por meio
do site www.bvs-psi.org.br.
sorrisos.
Encerramento do VI Congresso Interno do IPUSP. Da esq.-dir.: Professoras Doutoras Maria Martha C. Hubner, Sonia B. Meyer, Marilene
Proença R. de Souza e Dora F. Ventura. Saguão do Bloco G, 30 de
outubro de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

Encerramento do VI Congresso Interno do IPUSP. Bolo de
confraternização. Saguão do Bloco G, 30 de outubro de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

Por Elaine C. Domingues Martins
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Incentivo a publicação de
periódicos cientı́ficos
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Facebook

A equipe da BVS-Psi criou uma página no Facebook para
fornecer dicas de como usar as fontes de informação e novidades
Estão abertas até 20 de novembro de 2012 as inscrições para para os usuários.
propostas de financiamento de periódicos eletrônicos publicados
em acesso aberto na Internet ou em forma impressa/eletrônica
Curta a página da Biblioteca Virtual em Saúde - Psi(Chamada MCTI/CNPq/MEC/CAPES N o 09/2012). Para maicologia (BVS-Psi):
https://www.facebook.com/
ores informações, acesse: http://www.cnpq.br/web/
BibliotecaVirtualEmSaudePsicologiabvsPsi?
guest/chamadas-publicas.
ref=ts&fref=ts
Por Teresa Peres

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Novos livros eletrônicos
Equipe do Boletim Informativo
O acervo de livros eletrônicos em Psicologia e áreas afins da
BVS-Psi cresceu muito no último mês, passando de 34 para 112
e-books disponı́veis e cadastrados.
Consultem os novos livros da coleção na base de dados:
http://goo.gl/W2a1f ou acesse o acervo em: http://
goo.gl/K2b6P.
Enviem novas sugestões para: bvs@bvs-psi.org.br. Divulguem à comunidade psicológica e áreas correlatas.
Por Antonio Marcos Amorim

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

