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Segundo número do Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da
USP - IPUSP. Agradecemos os elogios e as sugestões enviadas!
Para indicar uma notícia, escreva-nos: bibip@usp.br
Sugestões e comentários serão sempre bem-vindos!
Biblioteca Dante Moreira Leite
“Publicar em Psicologia” – adaptação de dois capítulos para a área
de Ciências da Saúde
A convite da Conectfarma Publicações Científicas, os capítulos “Preparando
um artigo científico” e “O movimento de acesso aberto” do livro Publicar
em
Psicologia:
um
enfoque
para
a
revista
científica
(http://publicarempsicologia.blogspot.com), foram
reformulados e
adaptados para a área de Ciências da Saúde, com a participação das
bibliotecárias Angélica Zoqui Paulovic Sabadini e Maria Imaculada Cardoso
Sampaio. A edição dos capítulos em folheto visa incentivar a publicação de
artigos científicos em revistas de acesso aberto e orientar sobre a
formatação do texto científico.

Festival da Mantiqueira 2011
Com o principal objetivo de incentivar o prazer da leitura, a
Secretaria de Estado da Cultura promove o Festival da Mantiqueira –
Diálogos com a Literatura, encontro anual que reúne escritores
renomados para conversar com o público sobre suas obras e sobre a
literatura em geral. A intenção é criar um ambiente onde lazer e boa
literatura se encontram. Este ano, o Festival aconteceu entre os dias
27 e 29 de maio e levou à São Francisco Xavier grandes nomes da
literatura, como Ignácio de Loyola Brandão e Federico Andahazi.
A Diretora da Biblioteca Dante Moreira Leite, Maria Imaculada Cardoso Sampaio, foi convidada para
participar do evento e ministrou a Oficina “A Biblioteca que se Transforma para Transformar” para 75
bibliotecários de cidades do Estado de São Paulo.
Informações: http://tinyurl.com/3rwdjea
Alunas de intercâmbio da Chicago School participam de atividade na Biblioteca do IPUSP
A partir de convênio coordenado pelo Prof. Dr. Gilberto Safra, do Departamento de Psicologia
Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) e a Chicago School of
Professional Psychology, escola de mestrado profissionalizante e doutorado das cidades de Chicago,
Los Angeles e Washington D.C. nos E.U.A., cinco alunas visitaram o IPUSP e participaram de aulas
e atividades discentes no período de 16 de maio a 15 de junho de 2011 no Instituto. Aprender a
utilizar as fontes de informação em Psicologia foi uma das atividades discentes.
Leia notícia completa em: http://tinyurl.com/67upx3n
Lista de Novas Aquisições
A lista com as mais recentes aquisições já
está disponível para acesso no site da Biblioteca
do IPUSP. Lista completa:
http://tinyurl.com/6xd5j8e

Exposição das novas aquisições

Conheça alguns termos recentemente
incluídos na Terminologia em Psicologia
Empreendedorismo / Fundamentalismo /
Sociologia urbana / Sociologia do trabalho /
Biodiversidade / Econometria / Festas religiosas /
Psicologia baseada em evidências / Pesquisa
quantitativa / Memória subjetiva

Foto: Renato Passos

Agenda
Curso: ARTIGO CIENTÍFICO “DOS FUNDAMENTOS À SUBMISSÃO”
Data: 24 e 25 de agosto de 2011
Local: Sala de Capacitação – Biblioteca Dante Moreira Leite
Horário: 9h às 12h
Inscrições: bibip@usp.br

Curso: MÉTODO LÓGICO PARA REDAÇÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL
Ministrante: Gilson L. Volpato
Data: 15 e 16 de setembro de 2011
Horário: 8h às 18h
Local: IPUSP - Auditório Carolina Bori
Investimento: R$80,00
Inscrições: abecipsi@gmail.com
BVS-Psi ULAPSI Brasil
BVS-Psi comemora 10 anos!!!
Em maio de 2001, no II Congresso Norte-Nordeste de Psicologia (CONPSI),
em Salvador, a Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi) foi apresentada
pela primeira vez aos pesquisadores, professores, estudantes e psicólogos.
Dez anos depois, no VII CONPSI, a BVS-Psi volta para comemorar o sucesso
do projeto e certificar sua relevância enquanto fonte de informação científica
especializada em Psicologia.
Acesse notícia completa: http://newpsi.bvs-psi.org.br/eventos/Noticia_10_Anos_BVS-Psi.pdf
Novos livros eletrônicos
Disponibilizamos novos títulos no site dos Livros
Eletrônicos – BVS-Psi ULAPSI Brasil:
- Manual de psicoterapia
- Psicología y epileptología
Acesse em: http://www.bvs-psi.org.br, Livros
Eletrônicos de Acesso Aberto, Acervo.
Nova analista da BVS-Psi ULAPSI Brasil
Recebemos a nova analista da BVS-Psi, Karina Rocha. A capacitação técnica foi realizada por
Célia Rosa, Diego Ucha e Marcos Amorim no período de 24 a 28 de maio de 2011. Esperamos
agilizar a manutenção das bases de dados e das interfaces de busca das ferramentas de apoio à
pesquisa científica da BVS Psicologia, na linha de metodologias e aplicativos BVS da BIREME
(Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde). Karina está alocada
no Conselho Federal de Psicologia (CFP) em Brasília, parceiro fundamental da BVS-Psi, e iniciou
suas atividades de suporte no mês passado. Sucesso a nossa nova colaboradora!

Portal PePSIC: Versão Preliminar
A versão preliminar do Portal PePSIC que reúne todas as
revistas de Psicologia e áreas afins das coleções SciELO
dos países da América Latina já se encontra disponível no
processo de homologação.
Não deixe de conferir:
http://portal.pepsic.bvsalud.org/php/index.php
São: 106 revistas científicas / 1.308 Fascículos /
17.223 Artigos / 362.982 Citações
Dica de leitura
Olhem nos olhos das bibliotecárias
Ignácio de Loyola Brandão - O Estado de S. Paulo
Acesse em: http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,olhem-nos-olhos-dasbibliotecarias,733425,0.htm
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