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TRABALHOS DA GRADUAÇÃO E DA

PÓS-GRADUAÇÃO DO IPUSP SÃO

DESTAQUES NESTE FINAL DE ANO

Por ALINE FRASCARELI

Neste final de ano, temos o prazer de informar que dois tra-
balhos apresentados por alunas do IPUSP são destaques. Os de-
talhes são apresentados a seguir.

A Biblioteca Dante Moreira Leite parabeniza Ana Caroline
Modena e a professora Isabel Cristina Gomes e Claudia Kami
Bastos Oshiro Clemente e a professora Sonia Beatriz Meyer pela
premiação.

As contribuições certamente são de grande importância para
o desenvolvimento e aprimoramento da Psicologia!

Participação do IPUSP no
Evento “Projetos Especiais e
Editais 2012: Resultados e

Premiações”

Para apresentar os resultados dos Editais 2012, os vencedo-
res do Prêmio Ortega y Gasset em Ciências Humanas e o pro-
jeto da Tenda Cultural Ortega y Gasset, fruto da parceria entre
a PRCEU-USP e o Banco Santander, que será implantada na Ci-
dade Universitária da USP em 2013, a Pró-Reitoria de Cultura
e Extensão Universitária da USP promoveu em 22 de novembro
de 2012, no Auditório da Biblioteca Brasiliana Guita e José Min-
dlin, o evento “Projetos Especiais e Editais 2012: Resultados e
Premiações”.

A cerimônia foi coordenada pelo Mestre de Cerimônia da
Reitoria e apresentada pela Pró-Reitora de Cultura e Extensão
Universitária, Professora Doutora Maria Arminda do Nascimento
Arruda, que falou com emoção das novas conquistas da Univer-
sidade com essas iniciativas, do rápido retorno dos avaliadores,

da qualidade dos projetos dos Editais 2012 e da valorização da
memória da Universidade.

Participaram do evento pró-reitores, diretores de unidades, re-
presentantes do Banco Santander, avaliadores dos projetos, pro-
fessores, coordenadores dos projetos contemplados e respectivas
equipes.

Para os Editais 2012, foram destinados cerca de R$ 17
milhões para os 129 projetos contemplados, distribuı́dos entre 43
unidades e órgãos da USP. Como citado no Boletim Informativo
de outubro de 2012, o IPUSP foi contemplado com três projetos:

1) Reconstrução dos Espaços da Memória com Famı́lias
de São Luiz do Paraitinga: Exposição e Documentário, tendo
como proponente Belinda Mandelbaum, professora do Departa-
mento de Psicologia Social e do Trabalho do IPUSP, no Edital
Intercâmbio de Atividades de Cultura e Extensão. Valor apro-
vado: R$ 146.00,00; 2) Publicação do livro A Glette, o Palacete
e a Universidade: Histórias da FFCL da USP na Alameda
Glette, tendo como proponente Aparecida Angélica Z. Paulo-
vic Sabadini, bibliotecária da Biblioteca Dante Moreira Leite do
IPUSP, no Edital Memória USP. Valor aprovado: R$ 30.000,00;
3) Organização e Digitalização do Acervo Fotográfico do Cen-
tro de Memória do Instituto de Psicologia da USP, tendo como
proponente Maria Marta Nascimento, bibliotecária da Biblioteca
Dante Moreira Leite do IPUSP, no Edital Acervos e Patrimônio
Cultural na USP. Valor aprovado: R$ 19.500,00.

Da esq.-dir.: Maria Marta Nascimento (Bibliotecária, IPUSP), Apare-
cida Angélica Z. Paulovic Sabadini (Bibliotecária, IPUSP), Prof. Ger-
son Yukio Tomanari (Diretor do IPUSP) e Profa. Belinda Mandelbaum
(IPUSP). Auditório da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, 22 de
novembro de 2012.
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No final do evento, a pedido da Pró-Reitora de Cultura e Ex-
tensão Universitária, os contemplados nos Editais 2012 subiram
ao palco para uma foto histórica. O evento foi encerrado com
muitas palmas, alegria e sorrisos. Em seguida, os diretores de
unidades USP assinaram os processos dos projetos com os res-
pectivos coordenadores.

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

Biblioteca do IPUSP será
ampliada e passará por

reformas em 2013

Os projetos de reforma e ampliação da Biblioteca Dante Mo-
reira Leite do Instituto de Psicologia da USP foram aprovados
pela Superintendência do Espaço Fı́sico da USP (SEF), e o inı́cio
dos trabalhos está previsto para 2013. O processo de licitação já
foi iniciado, e a divulgação da empresa vencedora deve ocorrer
ainda este ano.

As novas instalações contarão com espaços para abrigar o
Centro de Capacitação e Aprendizagem Digital, que incluirá
um estúdio audiovisual, uma sala de videoconferência e um au-
ditório com recursos multimı́dia. Além disso, terá ambientes
para acomodar o acervo do Centro de Memória e um depósito
de periódicos e para alocar a equipe da rede de Biblioteca Vir-
tual em Saúde (BVS-Psi). Haverá também salas de pesquisa e de
reuniões. Serão 846,48 m2, distribuı́dos em dois andares.

Já a reforma acontecerá no piso superior do prédio já exis-
tente, onde será construı́do um auditório. Será uma grande sala
de eventos com parede removı́vel que permitirá a conversão em
duas salas menores. Trata-se da adaptação do local em que hoje
ficam cerca de 34 mil revistas e 6.743 mil tı́tulos entre teses e
dissertações. A maioria dos periódicos está disponibilizada na
internet em acesso aberto em portais como SciELO e PePSIC e
de editoras comerciais. Todo esse material fı́sico está compactado
em um sistema de arquivos deslizantes, o que fez liberar metade
do espaço e, assim, dar lugar às salas de reuniões.

O bloco da Biblioteca do IP conta hoje com 2.170m2 cons-
truı́dos e possui o maior e mais atualizado acervo da América La-
tina: são 33.653 livros. Além de oferecer os serviços básicos de
atendimentos, capacitação e orientação a usuários, a Biblioteca
sedia e administra o Centro de Memória do IPUSP e é também
responsável por coordenar a Biblioteca Virtual em Saúde – Psico-
logia Brasil (BVS-Psi) e a Rede Brasileira de Bibliotecas da Área
da Psicologia (ReBAP). Deve-se destacar o trabalho em parceria
com editoras de livros de Psicologia (portal Index Psi) e editores
de revistas de Psicologia.

“Nossa Biblioteca é referência para o Brasil e outros paı́ses da
América Latina. É depositária não apenas da produção nacional
na área mas também da região. Nada mais justo que seu espaço

fı́sico cresça, se transforme e acompanhe o seu avanço”, diz a
diretora da biblioteca, Maria Imaculada Cardoso Sampaio.

No momento, os projetos estão em processo de licitação, e
a previsão é de que, em até três meses, toda a fase burocrática e
financeira esteja concluı́da para dar inı́cio aos trabalhos.

Acesse a versão preliminar dos croquis da ampliação da Bi-
blioteca Dante Moreira Leite: http://goo.gl/Yxdpo

Por Islaine Maciel

Fonte: Site IPUSP - http://goo.gl/4DsTH

Estudante do IPUSP receberá
menção honrosa por trabalho
apresentado no XX SIICUSP

Ana Caroline Modena, estudante de graduação do IP, rece-
berá menção honrosa pelo trabalho apresentado no XX SIICUSP
– Simpósio Internacional de Iniciação Cientı́fica da USP. A ce-
rimônia acontecerá no dia 12 de dezembro de 2012, às 14 horas,
no auditório da Faculdade de Economia, Administração e Conta-
bilidade (FEA).

A pesquisa de iniciação cientı́fica “Relações entre pais e filhos
adolescentes e os efeitos nas interações escolares: comparação
entre dois grupos” foi orientada pela Profa. Isabel Cristina Go-
mes, do Departamento de Psicologia Clı́nica. O objetivo do es-
tudo foi compreender que relação pode ser estabelecida entre ado-
lescentes que respeitam a autoridade do professor ou coordena-
dor, portadores de uma boa comunicação e relacionamento com
os colegas e as relações destes com seus pais.

O XX SIICUSP aconteceu entre os dias 22 e 26 de outubro
de 2012, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Univer-
sidade de São Paulo. Todo ano, o evento recebe em torno de
6.000 trabalhos inscritos, entre mesas-redondas, apresentações
orais ou pôster, divididos em quatro grandes áreas do conheci-
mento: Ciências Biológicas e da Saúde, Agropecuária, Engenha-
rias e Exatas e Humanas e Humanidades. Todos os bolsistas
de Iniciação Cientı́fica e Iniciação Tecnológica dos Programas
PIBIC/CNPq, PIBITI/CNPq, RUSP e Santander tem o compro-
misso de apresentar os resultados obtidos de seus trabalhos de
pesquisa no evento.

Para a seleção, a comissão recebe indicações dos coordenado-
res de cada seção do SIICUSP e assim uma comissão avalia quais
trabalhos serão indicados para Menção Honrosa. Como critério,
é levado em consideração a relevância do trabalho, a qualidade
do resumo e da apresentação.

Fonte: IP Comunica
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Aluna do IPUSP receberá
Prêmio Capes de Tese na área

de Psicologia em 2012

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Su-
perior (CAPES) outorga a Claudia Kami Bastos Oshiro Clemente
o Prêmio Capes de Tese 2012 da área de Psicologia pela tese “De-
lineamento experimental de caso único: a psicoterapia analı́tica
funcional com dois clientes difı́ceis”, defendida no ano de 2011,
sob orientação da professora Sonia Beatriz Meyer, do Programa
de Pós-Graduação de Psicologia Clı́nica da USP.

O Prêmio é outorgado à melhor tese de doutorado selecio-
nada em cada uma das 48 áreas do conhecimento reconhecidas
pela CAPES, em parceria com a Fundação Conrado Wessel. A
premiação é constituı́da pelo Prêmio CAPES de Tese e Grande
Prêmio CAPES de Teses.

A entrega dos prêmios acontecerá em Brası́lia, no dia 13 de
dezembro de 2012, na sede da CAPES.

Para outras informações sobre o Prêmio Capes de Tese, acesse:
http://www.capes.gov.br/premiocapesdetese

Biblioteca do IPUSP recebe
visita do Diretor da Biblioteca

do Max Planck Institute for
Comparative and International

Private Law

No dia 23 de novembro de 2012, a Biblioteca Dante Moreira
Leite do IPUSP recebeu a visita do Prof. Dr. Holger Knudsen, di-
retor da Biblioteca do Max Planck Institute for Comparative and
International Private Law, em Hamburgo, Alemanha. O Profes-
sor Knudsen veio acompanhado dos bibliotecários Camila Mol-
gara Gamba e Waldo de Oliveira, do Departamento Técnico do
Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP).

Durante a visita, foi apresentada a Biblioteca (Setor de Aten-
dimento, Salão de Estudos, Videoteca, Centro de Memória, Au-
ditório, Sala de Capacitação e Periódicos Antigos etc.), as Seções
e respectivos serviços administrativos, as diversas atividades de
apoio ao ensino, pesquisa e extensão e os produtos da Biblioteca.
Em seguida, foi realizada uma rápida demonstração da Biblioteca
Virtual em Saúde Psicologia Brasil (BVS-Psi Brasil) e do site do
Centro de Memória do IPUSP.

O Professor Knudsen ressaltou a qualidade dos produtos e
serviços da Biblioteca, o Projeto Biblioteca Virtual, modelo para
a América Latina, e o trabalho de preservação da memória insti-
tucional realizado no IPUSP.

Da esq.-dir.: Waldo de Oliveira (Bibliotecário, SIBiUSP), Aparecida
Angélica Z. Paulovic Sabadini (Bibliotecária, IPUSP), Camila Molgara
Gamba (Bibliotecária, SIBiUSP) e Prof. Dr. Holger Knudsen (Diretor
da Biblioteca Max Planck Institute for Comparative and International
Private Law, Hamburgo, Alemanha). Sala de Capacitação da Biblioteca
Dante Moreira Leite do IPUSP, 23 de novembro de 2012.

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

Biblioteca comemora o
“Mês da Produção USP”

Como parte da programação do evento “Mês da Produção
USP”, promovido pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da Uni-
versidade de São Paulo (SIBiUSP), a Biblioteca Dante Moreira
Leite do IPUSP organizou três encontros para divulgar e apresen-
tar a Biblioteca Digital da Produção Intelectual da Universi-
dade de São Paulo (www.producao.usp.br/) e o Portal de
Revistas USP (www.revistas.usp.br/).

O evento teve como objetivo “divulgar aos docentes, edi-
tores de revistas e comunidade em geral as iniciativas, ações
e projetos que estão sendo realizados no SIBiUSP, com o in-
tuito de aumentar a acessibilidade e a visibilidade da produção
intelectual da Universidade” (www.bibliotecas.usp.br/
mesdaproducao/).

O primeiro encontro, “Café com os Editores e Membros de
Comissões Editoriais de Revistas do IPUSP”, aconteceu no dia 21
de novembro, no perı́odo da manhã e contou com a participação
do coordenador do Portal de Revistas USP, o bibliotecário André
Serradas, que apresentou os dois portais - Produção USP e Revis-
tas USP.
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André Serradas (Bibliotecário, Coordenador do Portal de Revistas USP),
durante o evento “Café com os Editores e Membros de Comissões Edi-
toriais de Revistas do IPUSP”. Sala de Capacitação da Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP, 21 de novembro de 2012. Foto: Aparecida
Angélica Z. Paulovic Sabadini.

Participaram do evento o diretor do Instituto de Psicologia da
USP, Prof. Dr. Gerson Yukio Tomanari, a assistente da Diretoria
do Instituto, Sonia Regina P. P. Luque, os professores e editores
de revistas, Maria Cristina M. Kupfer e Marise Bastos (Estilos
da Clı́nica), Gustavo M. Massola (Psicologia USP), Briseida D.
Resende e Eduardo B. Ottoni, representando o editor da Revista
de Etologia, Mariana Casteli, editora da revista Transformações,
membros da Comissão Executiva da revista Psicologia USP, Pro-
fessoras Maria Júlia Kovács e Paula Debert, os funcionários Cin-
tia C. Freller e Gerson da Silva Mercês e as bibliotecárias Maria
Imaculada C. Sampaio, Aparecida Angélica Z. Paulovic Saba-
dini, Carla Cristina do Nascimento, Cristiane de A. C. Carvalho,
Elaine Cristina D. Martins, Silvana Amélia de A. X. Bonifácio,
Teresa Cristina de O. Peres e Maria Marta Nascimento.

Ressaltamos que o evento fez parte, também, do programa
de reuniões da Comissão de Revistas do IPUSP, presidida pela
Professora Maria Júlia Kovács.

Evento: “Café com os Editores e Membros de Comissões Editoriais
de Revistas do IPUSP”. Sala de Capacitação da Biblioteca Dante Mo-
reira Leite do IPUSP, 21 de novembro de 2012. Foto: Renato dos Passos.

O segundo encontro, “Café com os Alunos do IPUSP e Co-
munidade em Geral”, ocorreu no perı́odo da tarde do dia 21 de
novembro e as apresentações dos portais foram realizadas pelas
bibliotecárias Maria Imaculada C. Sampaio e Lilian L. Bianconi.

Nesse encontro, contamos com a presença dos alunos da dis-
ciplina “Acesso Técnico à Informação Cientı́fica em Psicologia”,
coordenada pela Biblioteca, outros alunos do Instituto e biblio-
tecários da Faculdade de Direito da USP.

Evento “Café com os Editores e Membros de Comissões Editoriais de
Revistas do IPUSP”, durante o “Café”, promovido pelo SIBiUSP e
Biblioteca do IPUSP. Da esq.-dir.: Professores Marise Bastos, Maria
Cristina M. Kupfer, Gustavo M. Massola, os bibliotecários Aparecida
Angélica Z. Paulovic Sabadini, André Serradas e Maria Imaculada C.
Sampaio, Professoras Briseida D. Resende e Maria Júlia Kovacs e Maria
Marta Nascimento (Bibliotecária). Auditório da Biblioteca Dante Mo-
reira Leite do IPUSP, 21 de novembro de 2012. Foto: Tatiana C. Freitas.

No dia 26 de novembro de 2012, realizamos o terceiro en-
contro, “Café com os Membros da Congregação do IPUSP”. As
apresentações dos portais foram realizadas pelas bibliotecárias
Maria Imaculada C. Sampaio e Aparecida Angélica Z. Paulovic
Sabadini, durante a reunião da Congregação do Instituto de Psi-
cologia da USP.

Todos os três encontros foram finalizados com um “Café”,
com frutas, bolos, doces, salgadinhos, sucos e café, promovido
pelo SIBiUSP e pela Biblioteca Dante Moreira Leite.

Maria Imaculada C. Sampaio e Lilian L. Bianconi, durante o evento
“Café com os Alunos e Comunidade em Geral”. Salão de Estudos
“Lı́gia A. Amaral”, 21 de novembro de 2011. Foto: Rosangela Brandão
de Souza.

A Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP agradece e pa-
rabeniza o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP),
pela iniciativa e patrocı́nio do café. Nossos agradecimentos es-
peciais vão também para o bibliotecário André Serradas, pela
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disponibilidade e excelente apresentação, e a todos os professo-
res, funcionários e alunos que participaram e colaboraram com
os eventos. Enfim, a todos os participantes nosso muito obrigado!

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

BVS-Psi contribui para a
retomada da BVS Adolec

Em operação desde 1999, a BVS Adolec tem como objetivo
promover o acesso online, eficiente e equitativo à informação ci-
entı́fica e técnica relevante sobre a saúde de adolescentes e jovens
no Brasil. Nos últimos anos, as atividades da BVS Adolec fo-
ram diminuindo de intensidade e a Biblioteca Virtual perdeu seu
potencial informacional junto aos profissionais da área e aos ado-
lescentes, pois até o serviço de atendimento foi descontinuado. O
atendimento era um canal no qual o adolescente perguntava e um
especialista fornecia esclarecimentos sobre suas dúvidas.

O Ministério da Saúde, a partir de sua Coordenação da Área
Técnica de Saúde do Adolescente e do Jovem/DAPES/SAS/MS,
retomou o pro-
cesso de construção
da Biblioteca Vir-
tual como priori-
dade dessa gestão
e convidou a coor-
denadora técnica
da BVS-Psi para
integrar o Comitê
Consultivo.
O Comitê Consul-
tivo reformulado
teve sua primeira Participantes da Reunião
reunião no dia 01 de novembro de 2012, durante o 12o Congresso
Brasileiro de Adolescência, em Florianópolis. Claudia Guzzo,
responsável pelo Monitoramento das Instâncias e Projetos BVS,
apresentou o modelo BVS e o seu potencial de construção de fon-
tes de informação e integração em redes de cooperação. O caso
da BVS-Psi ULAPSI Brasil, enquanto um projeto de sucesso
que tem conseguido integrar os principais atores da Psicologia
brasileira e que expandiu seu alcance para diversos paı́ses da
América Latina, foi também apresentado. Nesta reunião, foi
formado o Comitê Gestor, que se responsabilizará pela gestão
técnica e operacional da BVS Adolec, uma vez que o Comitê
Consultivo é o organismo de decisões polı́ticas da Biblioteca Vir-
tual. A coordenação técnica da BVS-Psi foi convidada a integrar,
também, esse Comitê Gestor.

No dia 02 de novembro, houve uma reunião de trabalho com
Isabel Bouzas, coordenadora cientı́fica da BVS Adolec, para o
esboço de um plano de ação para a retomada da Biblioteca Vir-
tual. Na parte da tarde do dia 02 e durante o dia 03 de novembro, o
stand da BVS Adolec foi palco de muita conversa sobre a própria
BVS Adolec e sobre a BVS-Psi, que chama a atenção pelo seu
poder de realização e força do trabalho em rede.

Acesse a BVS Adolec: http://www.adolec.br

Continue acessando a BVS-Psi ULAPSI Brasil:
www.bvs-psi.org.br

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Novidades do CRICS 2012
promovem melhorias para as

Bibliotecas Virtuais

A Coordenadora Técnica da BVS-Psi ULAPSI Brasil e BVS-
Psi ULAPSI, Maria Imaculada Cardoso Sampaio, e Roberta
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Azzi, colaboradora do CFP
para assuntos da Psicologia
nos Paı́ses de Lı́ngua Portu-
guesa, participam das ativida-
des do 9o Congresso Regio-
nal de Informação em Ciências
da Saúde (CRICS9) e da 6a

Reunião de Coordenação Re-
gional da BVS (BVS6). Os
preparativos para estes even-
tos tiveram inı́cio bem antes
de suas datas oficiais, 20 e 21
de outubro de 2012 (BVS6) e
22 a 25 de outubro de 2012
(CRICS9). Três Grupos de
Trabalhos (GTs) organizaram reuniões virtuais com o objetivo de
levar para a Reunião de Coordenação Regional da BVS, que este
ano foi em Washington, na sede da Organização Pan-Americana
de Saúde (OPS), os resultados efetivos sobre a gestão das Biblio-
tecas Virtuais que utilizam o modelo BVS. A Reunião, que acon-
tece integrada ao CRICS, é o mais importante fórum presencial
de intercâmbio de experiências e conhecimento entre a rede de
instituições produtoras, intermediárias e usuárias de informação
cientı́fica e técnica em saúde da BVS.

Acima, Maria Imaculada Cardoso Sampaio na sede da OPS e, abaixo,
com Roberta Azzi na sessão plenária do CRICS9.

Os GTs discutiram os temas: Gestão de Redes de
Colaboração (GT1), Produtos e Serviços das BVSs (GT2) e
Tecnologias (GT3). A BVS-Psi ULAPSI coordenou uma das
reuniões do GT1, realizada no dia 14 de agosto de 2012, via Inter-
net. O tema desenvolvido, “Como fortalecer e articular as redes
nacionais e garantir a sustentabilidade para o desenvolvimento
da BVS?”, contou com a participação de 90 profissionais de 17
paı́ses. Essa reunião do GT1 teve como objetivo apresentar e dis-
cutir alternativas de ação para o fortalecimento e articulação das
redes nacionais, visando garantir a sustentabilidade para o desen-
volvimento da BVS. Os resultados do GT1 foram apresentados e
discutidos na reunião BVS6, no dia 20 de outubro de 2012.

Ao final da reunião BVS6, foram apresentadas
recomendações para melhorias da gestão das Bibliotecas Virtuais
e, também, a Declaração de Washington1: “Rumo ao fortaleci-
mento da informação e do conhecimento como bens públicos”,
cuja leitura encerrou o CRICS9, no dia 24 de outubro.

Aproveitando a oportunidade de aproximação, os represen-
tantes das BVSs do Brasil se reuniram com o objetivo de orga-
nizar encontros que possibilitem maior compartilhamento de ex-
periências entre as Bibliotecas Virtuais brasileiras. São 17 BVSs
certificadas, 14 em desenvolvimento e 2 projetos pilotos, tota-
lizando 33 bibliotecas virtuais no Brasil, que têm demandas e
problemas diferentes, mas as soluções são muito parecidas e é
desejável que sejam compartilhadas.

Vale referenciar a oportunidade de integração entre os pro-
fissionais coordenadores das diversas Bibliotecas Virtuais e a ri-
queza que essa interação promove. Tivemos a oportunidade de
interagir com coordenadores das bibliotecas virtuais do México,
Paraguai, Peru, Argentina e outros paı́ses, o que resultará em
avanços para o projeto BVS-Psi para a América Latina. Também
é importante destacar a aproximação estabelecida com os assun-
tos da BVS eportuguese, promovida pelo contato de Roberta Azzi
com a equipe da BIREME.

Além da participação no CRICS, fizemos visitas à Biblioteca
da National Library of Medicine (NLM) e à Library of Congress
(LC). Da NLM, pudemos observar o sistema gerador da ME-
DLINE, uma das mais importantes bases de dados da área de
Ciências da Saúde.

Maria Imaculada Cardoso Sampaio em visita à NLM.

Na LC, foi possı́vel admirar a fantástica estrutura que possi-
bilita a geração do Sistema de Classificação utilizado para orga-

1http://www.crics9.org/pt/declaracao-de-washington-d-c/
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nizar tematicamente o acervo da Biblioteca Dante Moreira Leite
do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.

Maria Imaculada Cardoso Sampaio, em visita à LC.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio e Roberta Azzi

Bibliotecários do IPUSP
participam do Workshop de

Editoração Cientı́fica

Entre os dias 11 e 14 de novembro, realizou-se na cidade
de Florianópolis-SC o VII WEC – Workshop de Editoração Ci-
entı́fica da ABEC
(Associação Bra-
sileira de Edito-
res Cientı́ficos).
Concomitantes
ao WEC, foram
realizados mais
dois eventos: I
Seminário do
COPE – Commit-
tee on Publication
Ethics e III Encontro Nacional de Bibliotecários (ENB).
Nesse evento, foram tratados temas relevantes para a publicação
cientı́fica, como internacionalização dos periódicos cientı́ficos
brasileiros, ética na publicação e preservação digital da
informação.

Participaram desses encontros as bibliotecárias Maria Marta
Nascimento, representando a revista Psicologia USP, e Teresa
Cristina Peres, representando a Biblioteca Virtual em Saúde –
Psicologia.

Por Maria Marta Nascimento

Conhecimento livre

Iniciativa do Reino Unido vai mostrar até que ponto é viável
oferecer toda a produção cientı́fica na internet

Pesquisadores de várias áreas do conhecimento, biblio-
tecários e especialistas em ciência da informação reuniram-se
no final de outubro em eventos realizados em mais de uma
centena de paı́ses para discutir os rumos do acesso aberto, ex-
pressão que engloba um conjunto de estratégias para difundir a
produção cientı́fica de forma livre e gratuita por meio da inter-
net. As discussões da 6a Semana do Acesso Aberto, iniciativa de
uma aliança internacional de bibliotecas universitárias, aborda-
ram temas como a influência das plataformas digitais no modo
de fazer ciência, mas também foram marcadas por um avanço
alcançado recentemente. Em julho, um anúncio feito pelo go-
verno do Reino Unido estabeleceu que, a partir de 2014, todos
os artigos cientı́ficos que resultarem de pesquisa financiada com
recursos públicos deverão estar disponı́veis gratuitamente em
meios eletrônicos. Significa dizer que ninguém terá de pagar
para ter acesso a papers de pesquisadores britânicos financiados
por agências governamentais.

Leia notı́cia completa: http://goo.gl/NFsxf
Fonte: Pesquisa FAPESP

Videoteca

Conheça os novos DVDs do acervo da Videoteca:

O leitor // Flor do deserto // O pequeno Nicolau // Wall Street –
poder e cobiça // O contador de histórias // O segredo dos seus
olhos // Tinha que ser você // Os outros // Um amor para recordar
// O despertar de uma paixão // Hanami – cerejeiras em flor
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Por Maria Marta 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


