
BOLETIM INFORMATIVO São Paulo/SP

Ano III, n. 2 FEVEREIRO 2013 BIBLIOTECA IPUSP

ALUNOS IPUSP: SEJAM BEM-VINDOS!!!
Por MARIA IMACULADA CARDOSO SAMPAIO

Neste número do Boletim Informativo, queremos primei-
ramente, dar boas-vindas aos estudantes veteranos e calouros
do IPUSP.
Aos vete-
ranos, re-
afirmamos
nossa von-
tade de
continuar
prestando um serviço de acordo com suas necessidades. Aos
calouros, esperamos surpreendê-los com os recursos de acesso à
informação que disponibilizamos. A Biblioteca é a extensão da
sala de aula, não se esqueçam disso.

Neste número, além de informações pontuais para atualização
da nossa comunidade, apresentamos alguns indicadores de de-
sempenho do IPUSP de acordo com o Anuário Estatı́stico USP -
2012.

Boa leitura!
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Alguns indicadores
do IPUSP no Anuário USP

O Anuário Estatı́stico USP nasceu, em 1987, com o obje-
tivo de “reunir e consolidar algumas estatı́sticas demográficas e
acadêmicas sobre a Universidade, de forma a servirem de instru-
mento para apoio gerencial e planejamento de suas atividades de
ensino, pesquisa e de prestação de serviços”
(https://uspdigital.usp.br/anuario/).

Segundo a apresentação do Anuário: “... este Anuário
transformou-se num veı́culo de divulgação da “vida” da Uni-
versidade de São Paulo”. Destacamos alguns indicadores como
um convite a explorar mais a posição do IPUSP no Anuário.

Relação candidato X vaga, 2011, p. 164
1o) Publicidade e propaganda: 80,0
2o) Medicina: 70,0
3o) Relações Internacionais: 64,5
4o) Jornalismo: 57,2
5o) Engenharia Civil: 52,0
6o) Engenharia do Petróleo: 43,4
7o) Audiovisual: 34,6
8o) Ciência da Computação: 32,4
9o) Psicologia: 31,4

A posição de número nove, dentre os 170 cursos oferecidos
pela USP demonstra a relevância do curso e a forte procura pela
carreira.

Prêmios e outras distinções recebidas por docentes e não do-
centes, 2011 (p. 202)
Docentes: 17 prêmios
Não docentes: 2
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Avaliação dos Programas de pós-graduação pela Capes (p.
220)

Produção Acadêmica por Unidade, 2011, p. 244

O IPUSP está na 21a posição dentre as 39 Unidades de En-
sino e pesquisa, 4 Centros e Institutos Especiais, 2 Hospitais e
Serviços Anexos e 4 Museus.

Acervo das Bibliotecas da USP, distribuı́do por Unidade, em
2011, p. 281

O acervo da Biblioteca ocupa a 23a posição em relação às 43
que compõem o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio e Hélina Alves de
Araújo

Dicas da Biblioteca
para você que é aluno

de Pós-Graduação

A Biblioteca do IPUSP organizou para você, aluno(a) de Pós-
graduação, um guia rápido de perguntas e respostas que pode aju-
dar na hora de finalizar e depositar sua dissertação ou tese. Não
perca tempo e nem fique na dúvida, esclareça agora!

O guia está disponı́vel no site da Biblioteca, em Dicas da Bi-
blioteca sobre Teses (http://goo.gl/EWo35) e o Boletim já
tem uma dica para você.

Você sabia que pode pedir sua ficha catalográfica pelo site do
IPUSP, no link da Biblioteca? Acesse www.ip.usp.br, clique
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no link da Biblioteca/Serviços/Ficha catalográfica. Preencha com
as informações de sua tese/dissertação e envie para a Biblioteca.
A sua ficha fica pronta em até 48 horas.

Por Elaine Cristina Domingues Martins e Tatiana Carvalho

USP chega ao 50o lugar no
ranking da Times Higher

Education

A Agência FAPESP noticiou que, segundo “a revista britânica
Times Higher Education (THE), conhecida pela edição de ran-
kings internacionais de universidades, a USP ocupa o 50o lugar
entre as principais do mundo na área de Ciências da Vida”.

Ainda de acordo com a Agência “é a primeira vez que uma
instituição de ensino brasileira chega aos 50 mais em algum dos
rankings da THE. Na listagem geral das universidades, levando-
se em conta todas as áreas do conhecimento, a USP também é a
brasileira melhor colocada, na 158a posição”.

O ranking utiliza a base de dados a Web of Knowledge, an-
tiga ISI, desenvolvida pela empresa Thomson Reuters, e um fa-
tor poderoso é a produção publicada nos 12 mil periódicos ci-
entı́ficos indexados na base. “THE World University Rankings é
um dos rankings universitários mais respeitados do mundo”. Uti-
liza cinco critérios: volume, receita e reputação das pesquisas;
números de citações e influência das pesquisas; ensino (ambiente
de aprendizagem); perspectiva internacional e investimento em-
presarial.

A notı́cia completa pode ser consultada em:
http://agencia.fapesp.br/16773.

O ranking completo de Ciências da Vida está disponı́vel em:
http://goo.gl/vUALx.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Professores IPUSP na mı́dia

Recentemente, três professores do IPUSP participaram de
programas de televisão. Vale a pena conferir!

Profa. Yvette Piha Lehman (PST)
Programa: Encontro com Fátima Bernardes
Assunto: Filhos que seguem a carreira dos pais (15 de janeiro de
2013)
Link: http://goo.gl/fE0Xk

Profa. Belinda P. H. Mandelbaum (PST)
Programa: Encontro com Fátima Bernardes
Assunto: Mães precisam entender que o pai é importante na vida
dos filhos (6 de fevereiro de 2013)
Link: http://goo.gl/pexPq

Prof. Christian Ingo Lenz Dunker (PSC)
Programa: Fantástico (17 de fevereiro de 2013)
Assunto: Depressão
Link: http://goo.gl/NXjxC

Por Aparecida Angélica Z. P. Sabadini e Roseni Vieira

Resenhas sobre o livro
“Publicar em Psicologia”

O livro Publicar em Psicologia: um Enfoque para a Revista
Cientı́fica, organizado por Aparecida Angélica Z. Paulovic Saba-
dini, Maria Imaculada Cardoso Sampaio (Bibliotecárias do Insti-
tuto de Psicologia da USP) e Silvia Helena Koller (Professora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul), teve três resenhas
publicadas desde o seu lançamento em 2009.

Lançamento do livro Publicar em Psicologia. Livraria Cultura, Shop-
ping Villa Lobos, São Paulo, SP, 13 de julho de 2009. Da esq.-dir.
Helena M. S. Bicalho, Emma Otta, Silvia H. Koller, Maria Imaculada C.
Sampaio e Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini.
Foto: Georgia A. de Freitas Nomi.

Todas as três resenhas apresentam comentários importantes
em relação a relevância da publicação e acrescentam que o livro
é importante não só para a área da Psicologia, como também para
outras áreas relacionadas. Resenhas publicadas:

1. Catalina Serrano (Universidade de São Paulo). Revista
Colombiana de Psicologı́a, vol. 21, n. 1, p. 167-169,
2012. “...Publicar em Psicologia está escrito en un len-
guaje claro y accesible para estudiantes y profesionales no
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solo de psicologı́a, sino también de otras áreas. El libro
brinda herramientas para la redacción cientı́fica y la elabo-
ración de un artı́culo...” (p. 169). Resenha disponı́vel em:
http://www.revistas.unal.edu.co/

2. Geraldina Porto Witter (Unicastelo). Boletim da Acade-
mia Paulista de Psicologia, vol. 29, n. 2, p. 361-373,
2009. “...A contribuição da obra para a produção cientı́fica,
a formação de editores e como apoio a autores é inegável
e vai além da área da Psicologia que foi tomada como
base dos exemplos...” (p. 373). Resenha disponı́vel em:
http://pepsic.bvsalud.org/

3. Paulo Sérgio Boggio (Universidade Presbiteriana Macken-
zie). Psicologia Teoria e Prática, vol. 11, n. 3, p. 237-241,
2009. “...O livro de uma forma geral é generoso ao sinte-
tizar e apresentar de maneira agradável diferentes facetas
da publicação em psicologia (embora acredite que o livro
atinja outras áreas além da psicologia) (...). Este livro deve
ser leitura obrigatória em todo curso de psicologia que te-
nha como finalidade, entre outras, a preparação de futuros
profissionais voltados a divulgação cientı́fica e construção
de uma psicologia baseada em evidência” (pp. 237, 241).
Resenha disponı́vel em:
http://pepsic.bvsalud.org/

Publicar em Psicologia foi editado pela Associação Brasileira
de Editores Cientı́ficos de Psicologia (ABECiPsi) e pelo Instituto
de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) e patroci-
nado pela Casa do Psicólogo. Prefaciado pela Professora Emma
Otta, do IPUSP, o livro conta com 9 capı́tulos de autores com
grande experiência na área de publicações cientı́ficas.

A publicação está sendo traduzida para o espanhol e,
em breve, será lançada pela California Edit, estendendo as
orientações para os autores e editores dos paı́ses de lı́ngua es-
panhola.

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

Novas Aquisições

Já estão disponı́veis no Dedalus os livros que constam do 160o

Boletim das Novas Aquisições de Livros da Biblioteca Dante Mo-
reira Leite.

Acesse: http://goo.gl/RCdgc
Destacamos dois livros recém publicados de autoria do Prof.

Luı́s Claudio Figueiredo:

e mais dois livros das editoras parceiras do Index Psi Livros:

Por Elaine Cristina Domingues Martins

Videoteca

Conheçam os novos filmes 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

Por Maria Marta Nascimento

Top Portals

A edição de fevereiro de 2013 do The Ranking Web of
World Repositories, item Top Portals, traz o Portal de Periódicos
Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) na 35a posição, à frente de
vários portais SciELO existentes.

The Ranking Web of World Repositories é uma iniciativa do
Cybermetrics Lab, grupo de pesquisa pertencente ao Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientı́ficas (CSIC), da Espanha.

O número de repositórios avaliados nessa edição aumen-
tou, passando de 111, da última edição em julho de 2012, para
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127 portais na edição atual, correspondendo a um acréscimo de
quase 15% no total de portais. A grande mudança nessa edição
é a posição do Portal Dialnet, que ocupa atualmente a segunda
posição e a queda da Redalyc, que passou de segundo para quinto
lugar.

Acesse: http://goo.gl/ed1jg.

O objetivo do Top Portals é apoiar as iniciativas de
Acesso Aberto (Open Access) que permitem acesso gratuito a
publicações cientı́ficas em formato eletrônico. Para elaboração
do ranking são utilizados quatro indicadores quantitativos:

1. Tamanho – número de páginas recuperadas pelos motores
de busca como Google, Yahoo e Bing;

2. Visibilidade – números de visitas recebidas por links exter-
nos;

3. Arquivos – conteúdos em pdf, word, power point e posts-
cript;

4. Google Scholar – média do número total de artigos publica-
dos entre 2006 e 2010, utilizados na base de dados Google
Scholar.

O Portal de Periódicos PePSIC inicia o ano de 2013 com mais
um tı́tulo novo, a revista chilena Salud & Sociedad. Além disso,
a equipe PePSIC recebeu mais dois reforços no seu quadro de re-
cursos humanos, a estagiária Angelina de Souza e a funcionária
Roseni Vieira, que estão sendo capacitadas para colaborarem
com os trabalhos desenvolvidos no Portal.

Por Teresa Peres

Revistas LILACS e
Index Psi Periódicos

Agora todos os editores, leitores e pesquisadores podem
acompanhar a indexação realizada pela REBAP - Rede Brasi-
leira de Bibliotecas da Área de Psicologia das revistas nas bases
de dados LILACS e Index Psi Periódicos. A BVS-Psi ULAPSI
Brasil disponibiliza uma lista completa de revistas correntes e
não correntes dessas bases, com seus respectivos números de re-
gistro catalogados com atualização mensal. Este recurso permite
a visualização dos registros e acompanhamento pela BIREME de
como anda a presença de sua revista em nossa rede de centros
cooperantes.

Acesse: http://goo.gl/gedTI

Por Antonio Marcos Amorim

Curso Artigo Cientı́fico: dos
fundamentos à submissão

As datas e horários para o curso “Artigo Cientı́fico: dos fun-
damentos à submissão” em 2013 já estão disponı́veis no site da
biblioteca. Acesse: http://goo.gl/R2R9V.

Faça sua inscrição! Envie um e-mail para bibip@usp.br in-
formando o interesse.

Por Aline Frascareli

Revista Interamericana de
Psicologia publica edição

temática sobre a História da
Psicologia

A Revista Interamericana de Psicologia publicou um número
temático abordando a História da Psicologia. O periódico
é vinculado à Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP),
instituição criada em 1951 com o objetivo de promover a
comunicação e a cooperação entre os psicólogos dos diversos
paı́ses americanos. O periódico, publicado desde 1967, tem como
foco a reflexão acerca do desenvolvimento da Psicologia nos
paı́ses das Américas, reforçando o objetivo da SIP de estreitar
laços entre os mesmos.

O número temático conta com 18 textos, incluindo artigos, re-
lato de pesquisa e resenha de livro. Dois desses textos são de au-
toria do Professor Arrigo Leonardo Angelini, que foi o primeiro
diretor do Instituto de Psicologia da USP e também presidente
da SIP: o artigo O papel da Sociedade Interamericana de Psico-
logia no desenvolvimento da Psicologia na América Latina e a
resenha sobre o Dicionário Histórico de Instituições de Psicolo-
gia no Brasil. O artigo foi originalmente publicado em 1979, ano
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em que a SIP completava 28 anos e havia realizado 17 congres-
sos (até 2011 foram realizados 33 congressos). O texto, além de
analisar as atividades da entidade no perı́odo, apresenta um de-
talhado balanço dos congressos realizados até então, que foram
de fundamental importância para efetivação do objetivo maior da
SIP.

Um dos congressos organizados pela SIP ocorreu em São
Paulo, nos dias 14 a 19 de abril de 1973, e contou com a
colaboração da USP. Organizado e coordenado pelo Prof. Arrigo,
que era presidente da entidade e diretor do Instituto de Psicologia
na época, o evento foi o segundo realizado no Brasil e o maior
até então em número de participantes. O Centro de Memória do
Instituto de Psicologia (CM-IPUSP) possui diversas fotos desse
evento em seu acervo, que estão disponı́veis para consulta.

XIV Congresso Interamericano de Psicologia, realizado nos dias 14 a 19
de abril de 1973, em São Paulo, SP. Acervo do CM-IPUSP.

Parabenizamos a Sociedade Interamericana de Psicologia
pela excelente publicação e pelo importante papel que vem de-
sempenhando durante todos esses anos para o desenvolvimento
da Psicologia como ciência e profissão nos diversos paı́ses ame-
ricanos.

Segue o link da publicação: http://goo.gl/Efsez.

Por Vanessa Cristine de Oliveira Martins e Aparecida
Angélica Z. P. Sabadini

Buros Center for Testing

Você conhece o Buros Center for Testing?

O Buros Center for Testing publica materiais de referência
que contêm descrições e avaliações crı́ticas sobre testes dis-
ponı́veis no mercado, essenciais para os profissionais envolvidos
na avaliação, seleção e uso de testes. Reconhecido em todo o
mundo por sua qualidade, suas publicações compreendem fontes
de informação especializadas e independentes sobre os testes.

A origem do Buros data de 1938, com o “Anuário de Me-
didas Mentais”, de autoria de Oscar Frisen Buros. Em seguida,
foi desenvolvido o Centro Buros de Testes Psicológicos, com o
objetivo de melhorar a qualidade dos testes.

Em 1978, após a morte de Buros, sua viúva transferiu os ar-
quivos dos testes para a Universidade de Nebraska-Lincoln.

Durante muitos anos, as publicações The Mental Measure-
ments Yearbook e Tests in Print atualizaram os psicólogos sobre
os testes publicados e avaliados.

Em 1984, as publicações foram inseridas em uma base de da-
dos eletrônica e hoje o acesso se dá via Internet.

Durante muitos anos, a Biblioteca adquiriu as obras impres-
sas, assinadas anteriormente. Hoje, podemos orientar sobre os
objetivos do Buros e como utilizar a fonte de informação.

Acesse o site desses importantes materiais de referência para
a Psicologia: http://buros.org/

Conheça a história do Buros Center for Testing:
http://buros.org/history/

Por Aline Frascareli e Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Conhecimento ilhado

Se alguém um dia disser que a China, o Brasil ou o Irã são
ilhas, demonstrará pouca ou nenhuma familiaridade com con-
ceitos básicos da geografia. No campo da cienciometria – ramo
que estuda elementos quantitativos da produção cientı́fica – a
afirmação, no entanto, não soa estranha. Os três paı́ses citados,
entre outros, tornaram-se ilhas num mar de publicações e citações
acadêmicas.

Leia notı́cia completa Pesquisa FAPESP:
http://goo.gl/r0YaX

Sugestão de notı́cia feita por Fernanda Leite Guzman
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