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Nesta ediçã o
Editorial
Ufa! Mais um ano termina! Sempre no inal do ano fazemos re lexõ es
sobre o que conseguimos realizar e o que icou pendente para outro
momento. Nosso Boletim acompanhou, parcialmente, as atividades desenvolvidas em nossa Biblioteca. Nã o acompanhou a rotina, pois essa já
está incorporada ao nosso fazer diá rio e, embora ocupe uma parte essencial do nosso tempo, é efetuada como se fosse nossa respiraçã o. Nã o
a percebemos e nem paramos para observá -la, mas sem ela nã o sobrevivemos. Já as novidades chamam a atençã o e queremos compartilhá -las
com nossos amigos usuá rios. Gostamos de falar, també m, sobre o que
de novo acontece no mundo das publicaçõ es cientı́ icas e neste ano
aconteceram muitas coisas importantes. E nã o foi diferente nesse nú mero do Boletim, resumido por ser o mê s de dezembro resumido, també m, em termos de funcionamento da USP. Assim, trouxemos informaçõ es sobre as sempre polê micas citaçõ es. Noticiamos a novidade dos
escritó rios para gestã o de projetos na pá gina 3. Os lançamentos do Index Psi Livros estã o na mesma pá gina. Teresa nos mostrou que a vida
nã o vai icar mais fá cil para os editores de revistas cientı́ icas publicadas no SciELO. Os crité rios para entrada e permanê ncia vã o mudar.
Aline e Carla convidam os pesquisadores a se cadastrarem no Portal de
Saú de Baseada em Evidê ncias, do Ministé rio da Saú de, veja na pá gina 5.
Uma reuniã o com os gestores dos portais de revistas é assunto na pá gina 6, na qual Marta relata sua participaçã o em um evento sobre comunicaçã o cientı́ ica. O convite do livro aparece no inal do Boletim anunciando que em janeiro comentaremos como foi o lançamento e os desdobramentos do livro. Nosso cartã o de Natal inaliza esse nú mero do Boletim e demonstra nosso carinho e atençã o aos leitores. Boa leitura a todos!
Maria Imaculada Cardoso Sampaio
Biblioteca Dante Moreira Leite
Instituto de Psicologia da USP
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Entenda mais sobre as citaçõ es na á rea das Ciê ncias Sociais
As ferramentas de citações foram inicialmente desenvolvidas nos Estados Unidos e, em par cular, pelo ex Ins tuto de
Informação Cien fica (ISI), ou seja, pela Web of Science e, por isso, seguem tendo uma forte orientação, ou viés, para as
publicações em língua inglesa. Todos os sistemas de seguimento de citações começaram a se diversificar na úl ma década, porém o progresso tem sido bastante lento. Um dos mo vos é que os autores que publicam exclusivamente em inglês
tendem a receber mais citações do que aqueles que publicam em outras línguas. Os autores que publicam apenas na sua
língua de origem também são menos citados. As afirmações anteriores são uma parte interessante de um ar go que acaba de ser publicado no Blog da Biblioteca da Faculdade de Tradução e Documentação da Universidade de Salamanca e que
discute a questão das citações em trabalhos acadêmicos. O ar go pode ser resumido em três afirma vas:
 as taxas de citação são u lizadas como base para seguir o impacto acadêmico;
 existem diferenças substanciais na taxa geral de citação entre diferentes disciplinas e as matérias com mais capacidade de gerar citações são as ciências duras, depois as ciências sociais e, por úl mo, as humanidades;
 o po de documento publicado afeta as taxas de citação, por exemplo, um livro tarda mais tempo para ser citado,
porém será citado durante um período de tempo mais longo.
O momento profissional e a trajetória acadêmica dos inves gadores é outro fator importante nas taxas de citação. Destacamos do ar go a figura que demonstra ser a Psicologia a área com mais autocitações no estudo.

Figura apresentada no estudo para evidenciar as diferenças nas taxas médias de citação entre grandes áreas do conhecimento.
Convidamos nossos leitores a analisarem o estudo na íntegra, acessando o ar go cuja referência vem a seguir:
Variaciones en los pos de citas a través de disciplinas, pos de documentos, trayectorias y perfiles profesionales (2014).
[Blog]. Recuperado de h p://www.universoabierto.com/17223/variaciones-en-los- pos-de-citas-a-traves-de-disciplinas
- pos-de-documentos-trayectorias-y-perfiles-profesionales/

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio
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Escritó rios fazem gestã o de projetos e liberam
pesquisadores da burocracia
Conhecedora do tempo gasto com a gestão administra va de projetos de pesquisa, que compromete um importante tempo do pesquisador com a parte burocrá ca de
seus projetos, a FAPESP criou “um programa que oferece
treinamento para equipes de funcionários de universidades e ins tuições de pesquisa dedicados a reduzir a carga
de trabalho imposta aos cien stas na gestão e administração
de
seus
projetos.”
(h p://
revistapesquisa.fapesp.br/2014/11/18/suportesofis cado/). O obje vo é capacitar equipes para organizar Escritórios de Apoio Ins tucional ao Pesquisador.
A revista Pesquisa FAPESP informa: “A novidade é que
esses escritórios, além de ajudarem na compra de insumos e na prestação de contas, começam a oferecer novos serviços. Alguns se dedicam a prospectar oportunidades de financiamento em editais e chamadas de propostas, ajudando os pesquisadores também a levantar recursos. Outros dão suporte não só para os projetos, mas
também para os bolsistas.”

Liberando o valioso tempo do pesquisador para que se
dedique à pesquisa e a escrita cien fica, relatando seus
resultados com qualidade, certamente nossa ciência
avançará com mais vigor. Parabenizamos a FAPESP pela
inicia va e convidamos para a leitura do texto completo
da agência no link:
h p://revistapesquisa.fapesp.br/2014/11/18/suportesofis cado/

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio
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SciELO Brasil divulga novos crité rios, polı́tica e
procedimentos para admissã o e permanê ncia dos
perió dicos em sua coleçã o
Há muito tempo, a discussão nos meios acadêmicos e nas reu-  Afiliação ins tucional estrangeira: mínimo 20%, recomenniões de editores cien ficos, como as da Associação Brasileira
dado 25%.
de Editores Cien ficos (ABEC) e Associação Brasileira de Edito-  Disponibilização dos dados de pesquisa dos ar gos publires Cien ficos de Psicologia (ABECiPsi), assim como nas reunicados em repositórios de acesso aberto.
ões do SciELO, tem forte apelo para a internacionalização dos
periódicos cien ficos brasileiros. A melhoria da qualidade dos Além das exigências acima, os periódicos deverão cumprir
ar gos, corpo editorial composto por pesquisadores internaci- critérios como:
onais, publicação na língua inglesa, apresentação correta de
normas de citação e referências, além da profissionalização  Ter as instruções aos autores atualizadas anualmente.
dos atores envolvidos na editoração e publicação da revista  O fluxo editorial documentado.
são requisitos para a almejada internacionalização.
 Periodicidade regular.
 As afiliações dos autores bem definidas para cada autor
Além da internacionalização, os periódicos cien ficos que con- mantendo uma uniformidade.
seguirem adotar essas medidas estarão aumentando sua visi-  Ter um bom número de citações recebidas.
bilidade, conseguindo indexação em bases de dados internaci-  Adotar uma atribuição de acesso po Crea ve Comonais, melhorando a credibilidade, além de aumentar o fator mons.
de impacto que é uma meta que todo editor quer a ngir.
 Adotar o XML como linguagem de marcação.
 Adotar uma polí ca de marke ng e divulgação.
Procurando contribuir com essas melhorias, o SciELO divulgou  Adotar uma polí ca de registro de contribuição de autoem setembro seus novos critérios e polí cas que as revistas res e colaboradores.
deverão adotar, tanto para permanecerem como para serem
aceitas na coleção.
Os critérios SciELO poderão contribuir para a melhoria da
Segundo os critérios SciELO, a par r de 2015 somente documentos com conteúdos cien ficos serão indexados nas métricas da coleção SciELO (p. 9). A gestão editorial deve trazer
informações completas sobre o periódico, incluindo o modelo
de financiamento, a cobertura temá ca e o resumo histórico,
onde devem ser destacadas as indexações alcançadas. Além
disso, as exigências em relação ao corpo editorial, fluxo editorial, instruções aos autores serão man das.
Abaixo destacamos os principais tópicos exigidos para a área
de ciências humanas, na qual está inserida a Psicologia.
 Porcentagem de editores associados a vos com afiliação
estrangeira: mínimo exigido para a área 15% e o máximo
20%.
 Pareceristas com afiliação estrangeira: mínimo 20% e o
máximo 25%.
 Periodicidade mínima quadrimestral, recomendada trimestral.
 Número de ar gos por fascículo: mínimo 25, recomendado 35.
 Ar gos publicados na língua inglesa: mínimo 25%, recomendado 30%.
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qualidade das revistas cien ficas brasileiras, porém a grande
questão é como os periódicos de algumas áreas, que já sofrem para se manter, poderão con nuar. Com essa nova políca, os editores brasileiros, assim como todos os envolvidos
na produção cien fica, deverão buscar a profissionalização
para gerir os periódicos e conseguir sobreviver dentro do
mundo da publicação cien fica, cada vez mais exigente e
compe vo.
As revistas de Psicologia que estão no SciELO contam com o
DadoPsi, repositório que em 2015 possibilitará o autoarquivamento de dados de pesquisa. Aguardem!
Referência
Critérios, polí ca e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos cien ficos na Coleção SciELO Brasil (2014). São Paulo: SciELO. Recuperado de h p://
www.scielo.br/avaliacao/Criterios-SciELO-Brasil20141003.pdf
Por Teresa Peres

ProQuest Psychology Journals disponı́vel no
Portal Saú de Baseada em Evidê ncias
Você conhece o Portal Saúde Baseada em Evidências
do Ministério da Saúde?
Criado pelo Ministério da Saúde em parceria com a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), o Portal Saúde Baseada
em Evidências busca permi r acesso ao conhecimento cien fico por meio de publicações atuais e sistema camente
revisadas a fim de apoiar a prá ca clínica (h p://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/
periodicos).
Para isso, várias bases de dados estão disponíveis para consulta de profissionais da área de saúde registrados nos
respec vos conselhos profissionais.
A base de dados ProQuest Psychology Journals está disponível para acesso. Disponibiliza materiais na área de psicologia comportamental, psicologia clínica, psicologia do desenvolvimento, personalidade, psicobiologia, psicometria e
psicologia social, além de disciplinas relacionadas como gené ca, psicologia de negócios e economia, comunicação,
criminologia, vício, neurologia, assistência social etc.
Fonte: h p://goo.gl/MC56Tn

Por Aline Frascareli e Carla Nascimento

Uma praga da ciê ncia brasileira: os artigos de segunda
A proliferação de periódicos que publicam estudos, sem nenhum rigor no processo editorial, bastando apenas que o
autor pague por isso, é uma praga a que o Brasil vem aderindo com preocupante entusiasmo, segundo reportagem
da revista Veja.
Phil Baty, editor da Times Higher Educa on, explica: “O Brasil não deve se preocupar em aumentar o volume de suas
publicações, mas, sim, focar em estudos de alto impacto que ampliem os limites de nossa compreensão do mundo”.
Além de outras informações, a reportagem comenta “a lista negra” de periódicos cien ficos que o bibliotecário
Jeﬀrey Beall, da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, disponibiliza. Acesse: h p://scholarlyoa.com/
individual-journals/. São revistas que pra cam esses comportamentos reprováveis.
Leia no cia completa da Veja e re suas conclusões: h p://veja.abril.com.br/no cia/ciencia/uma-praga-da-cienciabrasileira-os-ar gos-de-segunda
Por Aline Frascareli e Maria Imaculada Cardoso Sampaio
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Reuniã o dos usuá rios da Metodologia SciELO na
USP
Os gestores dos portais de revistas desenvolvidas na USP
que u lizam a metodologia SciELO se reuniram no úl mo 2
de dezembro, na Biblioteca do IGc, para trocar experiências e discu r as dificuldades encontradas na gestão dos
portais e no uso da metodologia.
A reunião foi uma inicia va da Chefe Técnica da Biblioteca
do IGc, Érica Beatriz P. M. de Oliveira. A reunião foi muito
interessante, pois contou também com usuários do modelo OJS para portais e proporcionou a todos um momento
de compar lhamento de dúvidas, problemas e soluções,
tanto para aqueles que usam a metodologia SciELO como

para os usuários do OJS. Queremos agradecer a Érica por
essa excelente inicia va e a todos os presentes, que contribuíram para a melhoria dos portais, assim como para o
desenvolvimento de novas ideias que busquem melhorar a
qualidade e visibilidade das revistas cien ficas produzidas
na USP e fora dela.
Por Teresa Peres

Evento discute as tendê ncias e desa ios da comunicaçã o cientı́ ica
No período de 1 a 3 de dezembro de 2014, aconteceu na cidade de Florianópolis-SC a segunda edição do Colóquio Internacional Tendências Contemporâneas da Comunicação Cien fica, no qual es veram reunidos pesquisadores, estudantes
e profissionais de todas os campos do conhecimento envolvidos e atuando na comunicação cien fica e áreas afins como,
por exemplo, a disseminação e divulgação cien fica, popularização da ciência, jornalismo cien fico, história e ensino de
ciências, entre outras. O obje vo desse encontro é chamar a comunidade cien fica para a reflexão e propor debates sobre as tendências e os desafios dessa área mul disciplinar, dinâmica e mul facetada que é a comunicação cien fica.
O evento contou com a presença, entre outras autoridades, de Carlos Vogt, coordenador do LabjJor-Unicamp, expresidente da FAPESP e presidente da Univesp, Douglas Falcão, diretor do Departamento de Popularização e Difusão de
Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (SECIS/MCTI) e Ildeu de Castro Moreira,
diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia do MCTI.
Durante o evento, a bibliotecária Maria Marta Nascimento apresentou o trabalho “Estudo bibliométrico da produção de
ar gos cien ficos em divulgação cien fica”, na seção de apresentação oral.
Este evento demonstrou claramente a relação existente entre ciência, tecnologia e sociedade e, também, a preocupação
da comunidade cien fica em traçar planos e estratégias para o futuro.

Maria Marta Nascimento,
durante a apresentação de
seu trabalho no evento.
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Por Maria Marta Nascimento

A Glette, o Palacete e a Universidade de Sã o Paulo
Em janeiro, traremos todas as informações sobre o livro A Gle e, o Palacete e a Universidade de São Paulo,
lançado no dia 12 de dezembro.
Aguardem!!!

Por Aline Frascareli
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