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BEM-VINDOS!
Por ALINE FRASCARELI E LILIAN BIANCONI

Neste número do Boletim Informativo queremos, primei-
ramente, dar boas-vindas aos calouros do curso de Psicologia
do IPUSP. A Biblioteca
Dante Moreira Leite re-
cebeu, no dia 28 de fe-
vereiro, a visita dos alu-
nos ingressantes, que
participaram de uma
visita monitorada, com
informações iniciais e
apresentação do espaço
da Biblioteca. Os alu-
nos receberam um kit
informação e a caneca Calouros

do Projeto USP Recicla. No dia 7 de março, aguardamos nova-
mente a visita do grupo para treinamento sobre o uso do catálogo
on-line Dedalus e de outros recursos de acesso ao conhecimento.

Proteger para preservar

A Biblioteca do IPUSP possui diversas coleções de revis-
tas cientı́ficas valiosas e históricas. Fazem parte do acervo, por
exemplo, as coleções completas das duas mais antigas revistas
de Psicologia publicadas que se tem notı́cia no mundo. A pri-
meira, L’Année Psychologique, cujos primeiros editores foram
Beaunis e Binet, publicada desde 1894, visava divulgar os traba-
lhos desenvolvidos no Laboratoire de Psychologie Psychologique
da Universidade de Sorbonne. A segunda, publicada desde 1887,
por iniciativa de Stanley Hall, é The American Journal of Psycho-
logy.

Com a chegada das revistas em formato eletrônico, os

usuários foram diminuindo
a consulta à versão im-
pressa das revistas. Com
o pouco uso, é necessário
pensar a preservação das
valiosas coleções. Sendo
assim, no final de 2011, foi
aprovada pela Diretoria do
IPUSP a compra de um sis-
tema de arquivos deslizan-
tes para guarda e proteção
das revistas. No mês de ja-
neiro de 2012, teve inı́cio
a montagem dos arquivos
e a guarda das revistas nos
armários fechados. Entre-
tanto, a consulta continua
sendo aberta à comunidade. Estantes Novas

O acervo de teses também foi reorganizado, pois à medida
que os trabalhos são publicados no Portal Saber da USP, a con-
sulta ao papel diminui e a necessidade de preservação se torna
importante. Convidamos nossos usuários a conhecerem o sis-
tema de arquivos deslizantes para conferir a eficiência e beleza
do espaço.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio
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Novas Aquisições

Consulte a lista com as recentes aquisições da Biblioteca do
IPUSP. Disponı́vel em: http://goo.gl/aBm2n

Por Elaine C. Domingues Martins e Fernanda Guzman

Videoteca

Conheça os novos DVDs do acervo da Videoteca: Chocolate
// O guardião de memórias // A vida secreta das palavras // Ao
entardecer // Doce novembro // Advogado do diabo // Os fugi-
tivos // Virando o jogo // Cazuza // O espelho tem duas faces //
Sempre ao seu lado // Uma mulher sob influência // Quando você
viu seu pai pela última vez? // O grande desafio.

Por Maria Marta Nascimento

USP sobe no ranking
Webometrics

Em 2011, a USP obteve a 43a colocação no Webometrics.
Agora, em 2012, a USP está na 20a colocação, sendo a me-
lhor colocada da América Latina. O ranking mede a visi-
bilidade das instituições na internet e é elaborado pelo Con-
selho Superior de Investigações Cientı́ficas (CSIC), ligado ao
Ministério da Educação espanhol. Consulte o ranking em:
http://www.webometrics.info/top12000.asp

Por Carla Nascimento

Pesquisadores são cientistas
porque são curiosos, ou são

curiosos porque são
cientistas?

O psicólogo norte-americano Gregory Feist, da Universidade
San Jose, na Califórnia, idealizou uma disciplina para estudar o
comportamento de quem decide ser cientista. A Psicologia da
Ciência, como está sendo chamada a área, pode ajudar a estimu-
lar talentos para ciência, mas em entrevista à Folha de São Paulo,
Feist explica que “não há evidências de que a nova disciplina
possa ser usada para tornar qualquer pessoa mais interessada em
ciência”.

Leia em: http://goo.gl/gWJ8N
Os trabalhos sobre o tema já têm até periódico próprio: a

revista do ISPST (sigla de Sociedade Internacional de Psicologia
da Ciência da Tecnologia). Acreditamos que em breve nosso
Instituto poderá ter uma disciplina dessa natureza.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Clássicos na história da
Psicologia

Vale a pena conferir o interessante site Classics in the History
of Psychology, organizado pelo professor Christopher D. Green,
do Departamento de Psicologia da York Universidad, no Canadá.

O objetivo do site é reunir e organizar textos historica-
mente importantes da Psicologia e dis-
ciplinas correlatas que estão disponı́veis
em acesso aberto na Internet. Estão reu-
nidos mais de 200 trabalhos relevantes,
entre eles:
- James, William. (1890). The principles
of psychology.
- Wundt, Wilhelm Max. (1874/1902/1904).
Principles of physiological psychology
(Edward Bradford Titchener, Trad.). Christopher D. Green

- Jung, Carl G. (1910). The association method. American Jour-
nal of Psychology, 31, 219-269.

Visite essas e outras obras no site:
http://psychclassics.yorku.ca/index.htm

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio
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Index Psi Livros

Por Célia Rosa

Treinamento PePSIC

No perı́odo de 13 a 17 de fevereiro, foi ministrado o treina-
mento da metodologia SciELO para editores nas atividades de
editoração, marcação e gestão das revistas. Participaram do trei-
namento:

• Portal RevOdonto

• Cadernos de Psicologia Social e do Trabalho - São
Paulo/SP

• Estudos e Pesquisa em Psicologia - Rio de Janeiro/RJ

• Saúde e Transformação Social - Florianópolis/SC (Novo
tı́tulo PePSIC)

• Temas em Psicologia - Ribeirão Preto/SP

Outra boa notı́cia é o aceite pela SCOPUS de mais uma re-
vista do Portal PePSIC: Psicologia Escolar e Educacional da
ABRAPEE.

Por Teresa Peres

Ciclo de Debates 2012
Diversidade na Biblioteca

O ciclo de debates “Diversidade na Biblioteca” será reto-
mado neste primeiro semestre de 2012 a partir do dia 05 de
março, segunda-feira. O primeiro debatedor será o antropólogo
Jay Sosa, doutorando pela Universidade de Chicago, que vai dis-
cutir “O que é a esfera pública LGBT?”, a partir das 14h, no
Salão de Estudos da Biblioteca do IPUSP.

No dia 12 de abril, teremos a presença de Dimitri Sales, ex-
coordenador de Polı́ticas Públicas para a Diversidade Sexual do
Estado de São Paulo e Mestre em Direito Constitucional, que vai
discutir “Defesa da diversidade sexual: avanços e desafios”. O
encontro com Dimitri será no Auditório Carolina Bori, também a
partir das 14h, no IPUSP. O evento é sempre gratuito e há emissão
de certificados para os inscritos pelo e-mail: bibip@usp.br.

Por Tatiana Carvalho

ABECiPsi debate no IP
questão de pagar para

publicar
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Autores, editores, bibliotecários e demais interessados em
publicações cientı́ficas reservem os dias 30 e 31 de março de 2012
para o V Encontro de Editores de Revistas Cientı́ficas de Psico-
logia, que será realizado no Auditório do Instituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo.

Na efevervescência do tema, no dia 30 de março, Gilson Vol-
pato, Denise Bandeira, Sueli Mara Ferreira, Abel Packer e Ivan
França Junior debaterão a questão de autores pagarem para publi-
car em revistas cientı́ficas.

Ainda no dia 30, contaremos com a presença de Tamara Mel-
nik, primeira pesquisadora a fazer uma revisão sistemática com
metanálise na área de Psicologia no Brasil. Vamos, também, ele-
ger a nova Diretoria da Associação.

No dia 31 de março, acontecerá uma oficina para autores e
editores com Gilson Volpato. Em breve, detalharemos o pro-
grama do evento e daremos maiores informações.

As inscrições já estão abertas pelos telefones: 3091-4391,
3091-4392 e pelos e-mails: abecipsi@gmail.com ou
bibip@usp.br.

Por Fernanda Guzman e Maria Imaculada Cardoso Sampaio
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