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O ano de 2012 chega ao fim. Foi um ano intenso, com
muitas alegrias e realizações, mas com tristezas também. Al-
gumas perdas o marcaram para sempre. Rimos e chora-
mos juntos, chamamos a atenção para essa palavra: “juntos”.
Quando nos juntamos somos mais fortes e realizamos muito
mais. Somos seres de cooperação. “Todas as energias e to-
dos os seres cooperam um com o outro para que se mantenha
o equilı́brio dinâmico, se garanta a diversidade e todos possam
co-evoluir”, explica Leonardo Boff no artigo Ética e Susten-
tabilidade, disponı́vel em: http://www.eco21.com.br/
textos/textos.asp?ID=1326.

E foi cooperando que realizamos muitas coisas que compar-
tilhamos com nossa comunidade em 13 números deste Boletim.
Nem tudo conseguimos contar. Desculpem-nos, estávamos ten-
tando não perder nenhuma oportunidade de fazer mais e melhor,
porque vocês merecem. No ano que vem, vamos nos esforçar
ainda mais, prometemos.

Vamos citar Leonardo Boff mais uma vez para encerrar este
editorial. “Há uma tradição filosófica que remonta aos tempos
de Cesar Augusto e de seu bibliotecário Higinus em sua famosa
“Fábula do Cuidado” e que atravessou os séculos até alcançar ao
maior pensador do Século 20, Martin Heidegger, que vê no cui-
dado a essência do ser humano. Por quê? Porque o cuidado é o
condicionar prévio a tudo o que possa acontecer ao ser humano”.

E é com todo o cuidado que queremos dizer: Feliz Natal e
que 2013 nos encontre cheios de energias para seguir na nossa
tarefa de auxiliar na evolução da nossa espécie, dando o que
cada um tem de melhor para isso. Nós, da Biblioteca, ofertamos
informação.

Agradecimentos ao
Número Especial

Prezados leitores,
É com carinho e emoção que agradecemos o retorno da co-

munidade interna e externa, em relação ao Número Especial do

Boletim Informativo “Um Grande Amigo do Centro de Memória
e da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP”, preparado para
homenagear uma pessoa muito especial – nosso querido e ines-
quecı́vel Professor César Ades (1943-2012).

Foram mensagens presenciais, por telefone e vários e-
mails de professores do IPUSP e de outras unidades da Uni-

versidade, de docentes de
outras instituições, de alu-
nos, ex-alunos, funcionários
e amigos do Professor César
Ades, que se manifestaram
com muita emoção e sauda-
des. Agradecimentos especiais
vão também para Lia Ades,
pelo carinhoso e emocionado
retorno.
Professor César deixou muitas
saudades... mas com certeza
continua entre nós. Na Psico-
logia brasileira: deu seu nome
a um prêmio monográfico;
no IP: seu nome irá para um Capa do Boletim Especial
prédio; na Biblioteca: em todos os seus espaços; nos profissio-
nais que formou; nos textos que escreveu; nas teses que orientou;
nos seres humanos que ajudou a formar; e nas inúmeras homena-
gens que tem recebido. Enfim, o Professor César Ades vive nas
ricas contribuições que deixou para Etologia e Psicologia brasi-
leira e, com muita profundidade, na memória de muitos.

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini e Maria Imacu-
lada Cardoso Sampaio

Disciplina “Acesso Técnico à
Informação Cientı́fica em

Psicologia”

A Biblioteca Dante Moreira Leite, em parceria com a Profa.
Belinda P. H. Mandelbaum (PST), ofereceu nesse segundo semes-
tre a disciplina optativa “Acesso Técnico à Informação Cientı́fica
em Psicologia”.
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A disciplina, oferecida desde 2009, busca iniciar os alunos
na tarefa de preparar artigos cientı́ficos. Para tanto, vários temas
foram abordados: a pesquisa e o trabalho cientı́fico na Univer-
sidade, as revistas cientı́ficas de Psicologa, Qualis, Fator de Im-
pacto, Psicologia baseada em evidências, revisão sistemática e
metanálise. Além disso, os alunos puderam conhecer o EndNote
e os recursos de pesquisa de diferentes bases de dados. Saber ela-
borar uma boa estratégia de busca é muito importante para obter
resultados significativos.

Alunos e bibliotecários envolvidos na disciplina. Sala de Capacitação
da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 5 de dezembro de 2012.
Foto: Rosangela Brandão de Souza.

Por Aline Frascareli

Revista lançada em agosto de
2012 pela APA é especializada

em América Latina

Journal of Latina/o Psychology é uma revista cientı́fica
lançada em agosto de 2012 pela American Psychological Asso-
ciation (APA) que se declara comprometida com a publicação de
escrita acadêmica gerada de pesquisa, prática, defesa, educação e
polı́ticas relevantes para comunidades latinas. A revista publica
estudos empı́ricos, teóricos, metodológicos e aplicados. O edi-
tor esclarece que a revista está particularmente interessada em
manuscritos que contribuam para o conhecimento psicológico da
América Latina, inovação metodológica e investigações que bus-
quem desenvolver e avançar com as teorias pertinentes às latinas
e aos latinos. Promover a educação e formação de psicólogos
para trabalhar com latino-americanos, a partir de questões que
tragam justiça social, defesa e promova a aplicação de pesqui-
sas e formação para o avanço da polı́tica relacionada com os in-
divı́duos e comunidades latinas. As abordagens metodológicas
das pesquisas podem utilizar o método quantitativo, qualitativo
ou misto.

A revista encoraja os autores a escreverem artigos sobre:

• imigração e o seu impacto;

• saúde e bem-estar;

• espiritualidade;

• questões de saúde mental;

• identidade latino-americana;

• famı́lias multigeracionais.

Merece comentários o fato de que o Conselho Editorial da re-
vista conta com apenas um membro da Costa Rica representando
os latinos. Nossa Biblioteca encaminhou uma mensagem ao edi-
tor estranhando o fato, mas vai sugerir a aquisição da revista para
o nosso acervo.

Para conhecer mais sobre a revista, consulte o site:
http://goo.gl/MOiR8

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Evento na Reitoria sobre o uso
de redes sociais na divulgação

cientı́fica

No dia 3 de dezembro, o SIBi/USP promoveu o seminário
“Uso das redes sociais na produção cientı́fica”, com o objetivo
de oferecer uma introdução ao tema. Um dos debatedores, Atila
Iamarino, biólogo e doutor em Microbiologia pela Universidade
de São Paulo, consultor cientı́fico do SciELO, autor do blog so-
bre evolução Rainha Vermelha e co-fundador do ScienceBlogs
Brasil, demonstrou como as redes sociais são usadas para reco-
mendar e discutir artigos cientı́ficos, mesmo antes da divulgação
para o grande público. Veja a apresentação na ı́ntegra:

http://goo.gl/RLC0z

Por Lilian Bianconi

PePSIC

O Portal PePSIC termina o ano com um crescimento de
444% em comparação ao número de fascı́culos publicados em
2011. Em 2011, foram 36 fascı́culos e, em 2012, publicamos 160
fascı́culos.
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Além do crescimento em números também estamos cres-
cendo em tı́tulos. Neste ano, publicamos 6 tı́tulos novos:

Temos diversas revistas do portal com ı́ndice h acima de 10
no Google Scholar, dentre elas, destacamos a revista Avaliação
Psicológica, que está na lista Top Publications do ı́ndice h no Go-
ogle. Atualmente somos o 33o maior repositório mundial com:

• 117 periódicos;

• 1.663 fascı́culos;

• 22.105 artigos;

• 477.220 citações.

Por Teresa Peres

Psi Express disponiliza dados
em tempo real e facilita o

trabalho da ReBAP

O objetivo do Psi Express é disponibilizar os artigos das revis-
tas que estão no PePSIC na base de dados Index Psi Periódicos

(Index Psi Revistas Técnico-Cientı́ficas) no menor intervalo de
tempo possı́vel entre a publicação e a indexação da revista. Os
artigos são identificados pelo sı́mbolo indicado abaixo. A van-
tagem é que o usuário terá acesso aos conteúdos bibliográficos e
ao texto completo dos artigos cientı́ficos mais rapidamente e a re-
vista garantirá sua visibilidade. Facilitará, também, o trabalho do
Centro Cooperante indexador e a base de dados se manterá atu-
alizada. Vale lembrar que o Index Psi Periódicos é responsável
pelo controle bibliográfico da produção nacional publicada em
revistas cientı́ficas e reúne artigos desde 1949 até a atualidade.

Por Carla Nascimento

ReBAP
Capacitação LILDBI

No último dia 10 e 11, tivemos mais uma capacitação no uso
da Metodologia LILDBI Web Psi, que é a ferramenta que possi-
bilita a entrada de dados na BVS-Psi ULAPSI Brasil. Foram ca-
pacitados 9 bibliotecários de diversas instituições do Paı́s. Além
da entrada de artigos de periódicos cientı́ficos e teses, os profissi-
onais também poderão contribuir com a atualização do Diretório
de Eventos de Psicologia.

As revistas que começarão a ser indexadas por esse grupo são:
Nova Perspectiva Sistêmica, Rabisco, Opção Lacaniana, Revista
da Abordagem Gestáltica, Psicologia: Ensino e Formação, Con-
tato, Temas sobre Desenvolvimento, Boletim - Academia Paulista
de Psicologia e Encontro: revista de Psicologia.

É o trabalho da ReBAP que garante a atualização das bases de
dados e possibilita amplo uso da BVS-Psi, a partir do incentivo
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ao uso das bases de dados.

Por Carla Nascimento

Videoteca

Mais alguns novos DVDs do acervo da Videoteca:

• Em busca de uma nova chance;

• Eu, meu irmão e nossa namorada;

• Além da vida;

• Click;

• A vida secreta das abelhas;

• Conduzindo Miss Daisy;

• A caverna;

• O 6o. Dia ;

• A máfia volta ao divã.

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


