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C ALOUROS IPUSP 2013
Por ALINE FRASCARELI

No dia 1o de março, a Biblioteca Dante Moreira Leite
recepcionou os calouros do curso de Psicologia do IPUSP.
Os ingressantes participaram de uma visita monitorada e receberam um kit
com folders sobre a biblioteca e fontes de informação.
Também puderam saborear
um café da manhã especialmente preparado para
eles.
No dia 3 de abril, aguardamos novamente a visita do grupo
para treinamento sobre o uso do Portal de Busca Integrada e de
outros recursos de acesso ao conhecimento disponı́veis na USP.

São Paulo/SP

BIBLIOTECA IPUSP

USP inaugura Biblioteca
Brasiliana Guita e José
Mindlin
A USP inaugurou, no dia 23 de março, o prédio da Biblioteca
Brasiliana Guita e José Mindlin. O investimento total na obra
foi de R$ 130 milhões e também fazem parte das instalações um
auditório, salas de exposição, instalações para digitalização e restauro de livros e espaço para projetos de pesquisa. A cerimônia de
inauguração teve a participação do reitor da USP, João Grandino
Rodas, do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e da ministra
da Cultura, Marta Suplicy.
Imaculada e Angélica participaram do evento e elogiaram o
projeto. “Trata-se de obra magnı́fica que reflete a grandeza e importância da Biblioteca”, diz Imaculada.
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Imaculada e Angélica durante a inauguração da Biblioteca Brasiliana
Guita e José Mindlin. São Paulo, SP, 23 de março de 2013.

Quando apresentado a José Mindlin e sua esposa Guita no
ano de 2006, o projeto recebeu admiração e Mindlin comentou:
“É um projeto bonito, moderno e, ao mesmo tempo, funcional.
Nós vamos e os livros ficam. Daı́, a nossa decisão de confiar a
Brasiliana à Universidade de São Paulo”, enfatizou o bibliófilo
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ao Jornal da USP de 22 de maio de 2006. Mindlin ficaria feliz em
ver o belo projeto executado.
Imaculada e Angélica estiveram na inauguração e se alegraram em encontrar Elza Corrêa Granja, ex-diretora da Biblioteca
do IPUSP, Adriana Ferrari, coordenada da unidade de Bibliotecas e Leitura da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, e
Christina Barbosa, diretora da Biblioteca Mário de Andrade.
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Cadastramento dos
fascı́culos de revistas da
Biblioteca IPUSP

Para o cumprimento das exigências do Portal de Busca Integrada, nova ferramenta adotada recentemente pelo DT/SIBiUSP
para busca e recuperação de informações dos acervos das Bibliotecas da USP cadastrados no Dedalus e também de outros Portais, a nossa Biblioteca iniciou, em março de 2012, a atividade de
desdobramento no Dedalus (kardex eletrônico) das coleções de
periódicos impressos recebidos por compra, doação e permuta.
O kardex eletrônico permite aos bibliotecários uma descrição
detalhada e aos usuários a visualização mais inteligı́vel da
coleção disponı́vel de cada tı́tulo de revista e das respectivas falhas. Do total de 966 tı́tulos do acervo, até fevereiro de 2013,
foram desdobrados 141 tı́tulos, totalizando 10.313 fascı́culos.
Imaculada, Angélica e Elza durante a inauguração da Biblioteca BrasiliEsse trabalho também está possibilitando que seja feito um
ana Guita e José Mindlin. São Paulo, SP, 23 de março de 2013.
inventário da coleção de periódicos concomitante ao desdobramento dos tı́tulos. Além disso, facilitará a tarefa de cobrança
Leia notı́cia completa da Agência USP de Notı́cias:
das falhas, uma vez que o sistema permitirá gerar relatórios que
http://goo.gl/SViWF
poderão ser enviados aos editores e fornecedores, resultando em
melhor aproveitamento das verbas que são destinadas à assinatura
Fotorreportagem disponı́vel em: http://goo.gl/bSCRJ
dos periódicos.
O kardex manual que a Biblioteca utilizou durante anos para
registrar seus fascı́culos está disponı́vel para conhecimento no
andar térreo do prédio. Denominado Vise Record, o sistema
complexo controlava a coleção de revistas da Biblioteca de forma
adequada, porém exigindo muito mais esforço que o sistema digital.

Publicação de texto do
Magnı́fico Reitor no site do
Times Higher Education
Rankings (THE Rankings)

Um texto do Prof. João Grandino Rodas, “University of Sao
Paulo aims to match growing global influence”, acaba de ser publicado no site do Times Higher Education Rankings (THE Rankings), por ocasião da publicação do THE World Reputation Rankings 2013, que, novamente, confirma a posição de liderança da
USP no cenário internacional (http://goo.gl/veUJK).
Tal matéria foi solicitada ao Magnı́fico Reitor por ocasião do
evento Simpósio Internacional sobre Rankings Universitários
e Impacto Acadêmico na Era do Acesso Aberto promovido
pelo SIBiUSP. Confira a programação e os vı́deos do evento:
http://goo.gl/8WMQI.
Texto disponı́vel em: http://goo.gl/habvB
Notı́cia veiculada pelo SIBiUSP por e-mail.

Por Ana Rita J. Linguanotto e Roseni Vieira Gomes da Silva

Psicologia USP publica
Resenha sobre o livro
40 Anos do IPUSP
A revista Psicologia USP publicou no número 4 do volume
23 de 2012 uma resenha sobre o livro 40 Anos do Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo. O livro resenhado foi
organizado pelos Professores Emma Otta e Paulo de Salles Oliveira e por Cynthia R. B. B. Mannini, com o objetivo de apresentar parte da história do IPUSP, seu funcionamento e perspectivas
para o futuro.
O autor da resenha, Norberto Abreu e Silva Neto, Professor
Titular aposentado da Universidade de Brası́lia (UnB), foi aluno e
docente do IPUSP e relata logo no inı́cio do texto sua ligação com
o Instituto: “... desejo registrar inicialmente que a leitura desse
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livro trouxe-me recordações e gerou reflexões sobre uma parte
importante de minha vida pessoal e profissional ...” (p. 777).
Abreu e Silva Neto faz relevantes apontamentos sobre os diversos capı́tulos presentes no livro e nos comentários finais parabeniza os organizadores da obra: “Estão de parabéns os organizadores desta relevante publicação que interessa não somente à
comunidade do IPUSP, mas também a historiadores da psicologia
no Brasil e também da história da Universidade de São Paulo...”
(p. 780).
O livro foi lançado durante o evento “40 Anos do IPUSP”,
em 01 de agosto de 2011, pela Professora Emma Otta, então diretora do IPUSP, e está disponı́vel no site do Centro de Memória
do IPUSP (www.usp.br/centrodememoriaip).

Por Elaine Cristina Domingues Martins e Fernanda Leite
Guzman

Professora Emma Otta, durante o lançamento do livro: 40 Anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Anfiteatro Carolina
Bori do IPUSP. São Paulo, SP, 01 de agosto de 2001.
Foto: Cecı́lia Bastos.

Livros da área de gênero

Referência
Abreu e Silva Neto, N. (2012). 40 anos do IPUSP [Resenha do livro 40 Anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, de E. Otta, P. de S. Oliveira, & C. R. B.
B. Mannini (Orgs.)]. Psicologia USP, 23(4), 777-782. doi:
10.1590/S0103-65642012000400009

A Biblioteca do Instituto de Psicologia acaba de disponibilizar para seus usuários importantes livros da área de gênero, estudos da sexualidade e diversidade sexual.
Nas últimas listas de exposição, por exemplo, estão incluı́das
três publicações da bióloga e estudiosa feminista Anne-Fausto
Sterling, professora da Brown University: Myths of gender: biological theories about women and men; Sexing the body: gender
politics and the construction of sexuality e sua versão em espanhol Cuerpos sexuados: la polı́tica de género y la construcción
de la sexualidad.

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

Novas Aquisições
Já estão disponı́veis no Dedalus os livros que constam do 161o
Boletim das Novas Aquisições de Livros da Biblioteca Dante Moreira Leite.
Acesse: http://goo.gl/tkXPO
Destacamos dois livros:
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Faça sua inscrição! Envie um e-mail para bibip@usp.br inOs estudos de Sterling são importantes porque trazem o debate feminista (tradicionalmente situado nas ciências humanas) formando o interesse.
para o âmbito da biologia, enriquecendo suas análises e sua discussão. Consulte o Bibliotecário de Referência sobre as outras
Por Aline Frascareli
novidades destas áreas!
Por Tatiana Carvalho

Curso EndNoteWeb
Parceiros da Biblioteca:
Zagodoni Editora
A partir da parceria com a BVS-Psi, a Zagodoni passa a divulgar seus lançamentos no Index Psi Livros. A contrapartida é a
doação das obras para nossa Biblioteca e para sete bibliotecas da
ReBAP.

A Biblioteca promoverá no dia 9 de abril, das 9h30 às 11h, na
Sala de Capacitação, o treinamento de EndNoteWeb, programa
que organiza e compartilha as referências bibliográficas de sua
pesquisa, auxiliando na editoração de seus trabalhos. As vagas
são limitadas! Faça sua inscrição pelo email: bibip@usp.br.
Por Lilian Bianconi

O acervo digital dos Estados
Unidos vem aı́
O historiador americano Robert Darnton, 73, diretor do
complexo de bibliotecas da Universidade Harvard comenta o
lançamento da Biblioteca Pública Digital dos EUA, em abril,
que colocará em rede o acervo em domı́nio público de dezenas
de bibliotecas acadêmicas. O projeto da DPLA (Digital Public
Library of America) é financiado por recursos privados.
Fonte: Folha de São Paulo / Ilustrı́ssima - 17/02/2013
Leia a notı́cia completa em: http://goo.gl/KWfmj
Por Lilian Bianconi
Por Carla Nascimento

Curso Artigo Cientı́fico: dos
fundamentos à submissão

Equipe do Boletim Informativo

Biblioteca Dante Moreira Leite IPUSP
Edição – Maria Imaculada Cardoso Sampaio e Aline Frascareli
Diagramação – Aline Frascareli
Revisão de Textos – Vanessa Cristine de Oliveira Martins
As datas e horários para o curso “Artigo Cientı́fico: dos funDivulgação – Ana Rita J. Linguanotto, Carla Nascimento, Ferdamentos à submissão” em 2013 já estão disponı́veis no site da
nanda Leite Guzman, Helina Alves de Araújo e Teresa Peres
Biblioteca. Acesse: http://goo.gl/R2R9V.
No mês de abril, o curso será oferecido nos dias 17 e 18, das
Site: www.ip.usp.br/biblioteca
9h às 12h. Em junho, agendamos para os dias 11 e 12, das 14h às
Contato: bibip@usp.br
17h.

