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NOVIDADES

Por ALINE FRASCARELI

Você já conhece o Portal de Busca Integrada? Neste número
do Boletim Informativo, destacamos o Portal de Busca Integrada.
A novidade agrega os re-
cursos informacionais do
Sistema Integrado de Bi-
bliotecas da Universidade
de São Paulo (SIBiUSP)
apresentando, a partir de
interface única, os resulta-
dos dos recursos impressos
e digitais disponı́veis. A
notı́cia está disponı́vel na
página 2 deste Boletim. Portal de Busca Integrada

Para comentários ou sugestões para o Boletim Informativo, envie
e-mail para: bibip@usp.br

Como citar mensagens de
internet em trabalhos

acadêmicos

Apesar das controvérsias existentes no meio acadêmico sobre
a cientificidade das informações que veiculam nas redes sociais,
blogs e microblogs como o Twitter, por exemplo, é difı́cil negar
que a internet oferece várias opções para que as pessoas ao re-
dor do mundo expressem suas opiniões. Compartilhar e discutir
teorias, pensamentos e descobertas sobre diversos assuntos rele-
vantes e de cunho acadêmico, servindo como um enorme fórum
de discussão e um valioso veı́culo de divulgação cientı́fica e tec-
nológica é um dos papéis da Internet.

Pensando nisso, associações de classe têm reunido esforços
para elaborar uma forma de dar créditos a quem merece, isto
é, de encontrar uma fórmula para citar esse tipo de docu-
mento. É o caso, por exemplo, da Modern Language Association

(Associação de Linguagem Moderna) e da American Psycholo-
gical Association (APA - Associação Americana de Psicologia),
ambas dos EUA.

A Modern Language Association reconheceu que “tuı́tes”
podem figurar em trabalhos acadêmicos e criou um formato para
divulgar isso (Olhar Digital, 2012), conforme modelo a seguir:

Sobrenome, Prenome do autor do tuı́te. (User name). ”Mensa-
gem”. Data, hora. Twitter.

O manual de publicação da APA (2010) ressalta que o es-
tudante/pesquisador deve ser cauteloso ao usar e citar as fontes
eletrônicas de comunicação pessoal como, por exemplo, as redes
sociais e salienta que estas só devem ser usadas quando apresen-
tarem relevância acadêmica.

Ainda segundo a APA (2010), as formas de comunicação pes-
soal recuperáveis e que, portanto, devem ser citadas e referencia-
das nos trabalhos acadêmicos são e-mail, mensagens postadas em
grupos e listas de discussão, blogs e vı́deo blogs.

Para elaborar uma referência de comunicação pessoal de
acordo com o estilo APA deve-se seguir os modelos a seguir:

Sobrenome, Prenome abreviado do autor do post. (ano, mês e
dia do post). Tı́tulo do post [descrição da forma da mensagem].
Recuperado de http://www.xxxx

• se o nome completo do autor não estiver disponı́vel, indi-
que o “apelido”;

• se não for possı́vel encontrar com exatidão o dia e/ou o mês
do post, indicar apenas o ano;

• o tı́tulo da mensagem não deve ser destacado com letras em
itálico;

• logo após o tı́tulo deve-se indicar a forma da mensagem.

Exemplos

Referência de um post de blog:

Cavalcanti, F. (2011, 27 de novembro). Revista (“Pública”)
de Saúde Pública cobrará R$ 1.500,00 para publicar artigo
[Blog]. Recuperado de http://www.saudecomdilma.com.br/
index.php/2011/11/27/revistapublica- de-saude-publica-cobrara-
r-1-50000-para-publicar-artigo/
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No texto: Cavalcanti (2011) ou (Cavalcanti, 2011)

Comentário sobre um post (antes do tı́tulo, indicar que se trata
de uma resposta acrescentando a abreviatura “Re” (de resposta)
seguida por dois pontos)

Barata, R. B. (2011, 27 de novembro). Re: Re-
vista (“Pública”) de Saúde Pública cobrará R$ 1.500,00
para publicar artigo [Comentário do blog]. Recuperado
de http://www.saudecomdilma.com.br/index.php/2011/11/27/
revistapublica-de-saude-publica-cobrara-r-1-50000-para-
publicar-artigo/
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Por Maria Marta Nascimento

Conheça o Novo Portal de
Busca Integrada do Sistema de

Bibliotecas da USP

Não importa a área de atuação! Agora, interessados
em pesquisar literatura cientı́fica em uma única interface têm
à disposição um ambiente intuitivo, simples e visualmente
agradável para realizar pesquisas simultâneas em várias plata-
formas de informação internas e externas à universidade. Inte-
grando acervo de livros, revistas eletrônicas, livros eletrônicos,
produção cientı́fica da USP, textos completos, entre outros, o Por-
tal de Busca Integrada do Sistema Integrado de Bibliotecas da
Universidade de São Paulo oferece resultados relevantes de busca
com opções de refinamento e ordenação. Além dessas vantagens,
o leitor conta com um espaço pessoal para armazenar e gerenciar
buscas, enviar resultados por e-mail, entre outras funcionalidades.

Acompanhe nas próximas edições deste Boletim mais
informações das funcionalidades do PORTAL DE BUSCA INTE-
GRADA.

Acesse o Portal ( www.sibi.usp.br/buscaintegrada)
de qualquer lugar ... pelo celular, tablet e aproveite!!

Por Célia Rosa

Nova lei pode liberar xerox de
livro inteiro

Notı́cia publicada no Portal de Notı́cias do Estadão comenta
uma possı́vel mudança na lei de direitos autorais que permitirá
liberar cópias/digitalização de livros inteiros que estejam esgota-
dos no mercado editorial.

Leia notı́cia completa: http://goo.gl/zFI5S

Portal SciELO Livros

Lançado no dia 30 de março de 2012, o SciELO Livros visa
a publicação online na Web de coleções de livros acadêmicos. O
objetivo é maximizar a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto
das pesquisas, ensaios e estudos publicados nesse tipo de docu-
mento cientı́fico. Os livros publicados pelo SciELO são selecio-
nados segundo controles de qualidade aplicados por um comitê
cientı́fico e os textos digitais são formatados segundo padrões
internacionais que permitem o controle de acesso e de citações,



Ano II, n. 3 Boletim Informativo - Biblioteca Dante Moreira Leite MARÇO 2012 3

sendo legı́veis nos leitores de ebooks, tablets, smartphones e te-
las de computador. Além do Portal SciELO Livros, as obras serão
acessı́veis por meio dos buscadores da Web e publicadas também
por portais e serviços internacionais.

O SciELO Livros é parte integrante do Programa SciELO da
FAPESP e o seu desenvolvimento é liderado e financiado por um
consórcio formado pelas editoras da Universidade Estadual Pau-
lista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), Universidade Federal da
Bahia (UFBA) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). A plata-
forma metodológica e tecnológica do Projeto SciELO Livros foi
desenvolvida com a cooperação técnica da BIREME/OPAS/OMS
e sua execução é apoiada pela Fundação de Apoio à Universidade
Federal de São Paulo.

Notı́cia completa:
http://agencia.fapesp.br/15402
Acesse Scielo Livros:
http://books.scielo.org/

Inovação e divulgação de
projetos em jornais são novos

critérios de avaliação da
produção cientı́fica

Agência Brasil divulgou que o Conselho Nacional de Desen-
volvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq) vai acrescentar, na
Plataforma Lattes, duas novas abas para divulgação pública. Em
uma delas, os cientistas brasileiros informarão sobre a inovação
de seus projetos e pesquisas. Na outra, deverão descrever inicia-
tivas de divulgação e de educação cientı́fica.

Com a novidade, cientistas de todos os campos de
investigação deverão descrever dados sobre a organização de feira
de ciências, promoção de palestras em escolas, artigos e entre-
vistas concedidas à imprensa. A intenção do CNPq é aumentar
o conhecimento da sociedade sobre as atividades cientı́ficas que
ocorrem no Paı́s.

Acesse a notı́cia completa: http://goo.gl/DAzIO

Artigo Cientı́fico: dos
fundamentos à submissão

Participe do curso Artigo Cientı́fico: dos fundamentos à sub-
missão e conheça detalhes de fontes de informação disponı́veis na

Biblioteca Virtual de Psicologia (BVS-Psi), PsycINFO, Web of
Science, Psicodoc e Portal de Busca Integrada. Consulte as datas
disponı́veis: http://goo.gl/SMrar. Faça sua inscrição:
bibip@usp.br.

Ciclo de Debates 2012
Diversidade na Biblioteca

No dia 25 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, a par-
tir das 14h, no Bloco G do IPUSP. O evento é gratuito e há
emissão de certificados. Inscrições podem ser feitas pelo e-mail:
bibip@usp.br.

Por Tatiana Carvalho
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