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Bole m Informa vo
Biblioteca Dante Moreira Leite ‐ IPUSP

Nesta ediçã o
Editorial
O Boletim da Biblioteca Dante Moreira Leite está de
“cara nova” para icar mais atraente. Neste nú mero
destacamos a importâ ncia de apresentar as fontes de
informaçã o aos alunos de graduaçã o e, també m, aos
recé m ingressados na Pó s‐Graduaçã o. Resumimos
como foi o Dia do Bibliotecá rio no SIBiUSP e como a
Fı́sica se põ e na vanguarda da comunicaçã o cientı́ ica.
Contamos, brevemente, como foi a “investida” da Else‐
vier contra o acesso aberto e divulgamos o ilme sobre
a Iara Iavelberg e o Portal da Primeira Infâ ncia. Tama‐
ra Melnik nos fala sobre evidê ncias cientı́ icas de qua‐
lidade e Angé lica sobre nosso Centro de Memó ria. Co‐
memoramos juntos com a BVS‐Vet sua certi icaçã o,
desejamos uma boa leitura e aguardamos comentá rios
sobre o novo layout!
Maria Imaculada Cardoso Sampaio
Chefe Té cnica de Serviço
Biblioteca Dante Moreira Leite
Instituto de Psicologia USP
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Alunos de graduaçã o aprendem a usar as ba‐
ses de dados
A disciplina de Psicologia Sensorial, do Departamento de Psicologia Experimental, organiza, em parceria com
a Biblioteca, a
capacitação dos
alunos de graduação devidamente
matriculados no
uso das principais
bases de dados
para a área de
Psicologia.

aprendem a criar suas bases de dados
pessoais no EndNote e depois fazem
buscas nas bases de dados PsycInfo,
Web of Science e BVS-Psi e importam os
resultados para suas bases. Da informação recuperada, alguns ar gos são u lizados para a fundamentação do trabalho final da Disciplina.

Em grupos semanais, os alunos

Por Maria Imaculada
Cardoso Sampaio

A a vidade acontece há vários anos e
tem sido uma excelente oportunidade
para os alunos receberem informações
fundamentais para sua formação acadêmica.

Primeiro grupo em sessão de capacitação, no dia
18 de março de 2014. Fotos: Renato dos Passos.

Inscreva‐se nos cursos oferecidos
pela Biblioteca!

“A Biblioteca
apresentou seus
principais produtos
e serviços e os
alunos foram
convidados a
par ciparem dos
cursos para
elaboração de
ar gos cien ficos
e EndNote”
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III Encontro de Alunos Ingressantes nos Pro‐
gramas de Pó s‐Graduaçã o em Psicologia
No dia 10 de março de 2014, no Auditório Carolina Martuscelli Bori, do Edi cio César Ades, aconteceu o III Encontro de Alunos Ingressantes nos Progra‐
mas de Pós‐Graduação em Psicologia, com a par cipação de mais de 100 alunos que iniciaram seus estudos pós-graduados neste ano. Após a abertura
oficial do Diretor do IPUSP, Prof. Gerson Tomanari, foi ministrada a aula inaugural pelo Prof. Gilberto Safra, do Departamento de Psicologia Clínica, que
discorreu sobre: "A pesquisa na atualização do projeto universitário".
Os cinco coordenadores falaram brevemente sobre os Programas de PósGraduação e as Comissões de Cooperação Nacional e Internacional e É ca em
Pesquisa com Seres Humanos e com Animais se apresentaram.
A Biblioteca apresentou seus principais produtos e serviços e os alunos foram
convidados a par ciparem dos cursos para elaboração de ar gos cien ficos e
EndNote, que vem despertando o interesse da comunidade de forma intensa
e cujas agendas estão disponíveis no site da Biblioteca e podem ser consultadas em: www.ip.usp.br/biblioteca
Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

A Biblioteca Dante
Moreira Leite
apresentou a
experiência do
Centro de Memória
do IPUSP, com dois
projetos
contemplados nos
Editais de 2012
da PRCEU‐USP
Professor Dr. Marco Antonio Zago, Reitor da USP. Abertura do Evento em Comemoração ao
“Dia do Bibliotecário”, promovido pelo SIBiUSP. Complexo Brasiliana, São Paulo, 12 de março
de 2014. Foto extraída de: <www.usp.br/imprensa>. Foto: Cecília Bastos.

SIBiUSP comemora o Dia do Bibliotecá rio com apresentaçã o de inicia‐
tivas de sucesso de Bibliotecas contempladas em editais de fomento
No dia 12 de março de 2014, o Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBiUSP), em comemoração ao Dia do Bibliotecário, promoveu o evento Um Olhar sobre as Inicia vas de Sucesso nas Bibliotecas do DT SIBi‐
USP: a Experiência das Bibliotecas Contempladas em Editais Internos e Externos à USP e Outras. A cerimônia aconteceu
no Auditório István Jancsó da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlim e contou com as chefias de bibliotecas, bibliotecários, professores, entre outros profissionais.
O reitor da Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Marco Antonio Zago, par cipou da abertura do evento e falou sobre a
expecta va que a atual gestão tem sobre o SIBiUSP. A bibliotecária Mariza Leal de Meirelles Do Cou o, que atualmente
responde pela Chefia Técnica do sistema, apresentou a atual gestão e coordenou as a vidades, que veram como objevo principal “promover a integração entre o Departamento Técnico do SIBi e as bibliotecas da Universidade, para o
compar lhamento de ações de interesse sistêmico e local.” (www.usp.br/imprensa/?p=37594).
As várias palestras apresentadas veram como foco relatar algumas das inicia vas de sucesso de bibliotecas contempladas em editais de fomento, como os da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária (PRCEU) da USP.
A Biblioteca Dante Moreira Leite do Ins tuto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) apresentou a experiência do Centro de Memória do IPUSP, com dois projetos contemplados nos Editais de 2012 da PRCEU-USP. A apresentação foi feita pela bibliotecária Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, que falou sobre os produtos: 1) O Livro: “A
Gle e, o Palacete e a Universidade de São Paulo”, sob sua coordenação; 2) Organização e Digitalização do Acervo Fotográfico do Centro de Memória do IPUSP, sob a coordenação de Maria Marta Nascimento, bibliotecária da Biblioteca do
IPUSP.
A cerimônia contou também, com a par cipação musical do Coral da USP, com a regência de Eduardo Fernandes.
Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
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A fı́sica na vanguarda da comunicaçã o cientı́ ica
“Ao contrário das
revistas indexadas,
caras e disponíveis
somente mediante
assinatura, o arXiv
é público, ou seja,
as pesquisas são
abertas gratuita‐
mente a todos.”

Publicado na Revista Eletrônica de Jornalismo Cien fico ComCiência, o texto de
Daniela Klebis discute a importância da
inicia va ArXiv, serviço de e‐prints que
possibilita a cien stas publicarem seus
ar gos sem necessidade da validação do
peer review.

de serem consideradas inválidas”. Além
disso, “ao contrário das revistas indexadas, caras e disponíveis somente mediante assinatura, o arXiv é público, ou seja,
as pesquisas são abertas gratuitamente a
todos.”
Acesse o interessante texto em:

Como apresenta a autora “Os estudos são
disponibilizados para trocas de informações e escru nio dos colegas pesquisadores. Por esse mo vo, todas as pesquisas
postadas no arXiv ainda estão passíveis

h p://www.comciencia.br/comciencia/
handler.php?sec on=8&edicao=97&id=1189

Por Aline Frascareli

A investida da Elsevier contra o acesso aberto
A Elsevier enviou milhares de mensagens para os repositórios que publicam
revistas em acesso aberto solicitando que re rassem os ar gos publicados em
revistas editadas pela mul milionária empresa de editoração, amparada nos
direitos do autor conferidos pela Digital Millennium Copyright Act (DMCA).
Esta ação gerou um alarme na comunidade cien fica, pois poderia ser o início
de ações similares por parte de outras editoras comerciais (El contraataque de
los gigantes, 2014).
O alarme foi feito no começo de janeiro de 2014, devido a um ar go publicado
no The Economist, que informava que a Elsevier havia encaminhado os e-mails para a Academia.edu e para várias pres giosas universidades norte-americanas e do Canadá, o que provocou um intenso debate sobre a questão do acesso aberto e
dos direitos autorais. A lição mais importante do ar go do The Economist é o alerta aos autores em relação aos contratos
que assinam com as revistas. Antes de publicar o ar go, o autor tem poder de negociação em relação à transferência dos
direitos. Depois de assinado o contrato, não se pode fazer mais nada.
A tá ca da Elsevier pode sur r efeito contrário, pois a comunidade cien fica vem se rebelando contra as empresas comerciais, pelo fato de se apropriarem do conhecimento gerado com dinheiro público nas universidades para gerar lucros e o
enriquecimento de minorias privilegiadas. Quando o movimento em favor do acesso teve início, uma das bandeiras levantadas foi, exatamente, a questão das universidades pagarem três vezes pelo conhecimento gerado por elas próprias: 1)
pagando o salário do pesquisador para gerar novo conhecimento; 2) pagando para os autores publicarem em revistas comerciais com fator de impacto alto; 3) pagando as assinaturas caríssimas dessas revistas, via bibliotecas. A luta pelo acesso aberto con nua.
Para ler o ar go completo de Ernesto Spinak consulte:
Los expertos opinan sobre la embes da de Elsevier. SciELO en Perspec va. [viewed 20 March 2014]. Recuperado de h p://
blog.scielo.org/es/2014/03/14/los-expertos-opinan-sobre-la-caceria-de-autores-de-elsevier/
Para saber mais sobre o assunto:
Academic publishing: No peeking…A publishing giant goes a er the authors of its journals’ papers. The Economist. [viewed 11 January
2014]. Recuperado de h p://www.economist.com/news/science-and-technology/21593408-publishing-giant-goes-a er-authors-itsjournals-papers-no-peeking
El contraataque de los gigantes – Elsevier salió a la cacería de autores. SciELO en Perspec va. [viewed 12 March 2014]. Recuperado de
h p://blog.scielo.org/es/2014/02/06/el-contraataque-de-los-gigantes-elsevier-salio-a-la-caceria-de-autores/
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Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Em Busca de Iara
O filme que relata a vida de guerrilha de Iara Iavelberg é fruto da parceria de Mariana Pamplona, sobrinha de Iara, e Flavio Frederico e está sendo exibido no circuito de cinemas desde 27 de março de 2014. Iara estudava Psicologia na an ga
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e se envolveu na luta armada,
par cipando de guerrilhas e entrando na clandes nidade. Morreu
no ano de 1971 e, segundo o laudo policial, foi um caso de suicídio. No ano de 2003, a família de Iara pediu para exumar o corpo
para obter um novo laudo, que concluiu que seria improvável que
a militante vesse se suicidado.
O Centro Acadêmico do Ins tuto de Psicologia da USP chama-se
Iara Iavelberg, em homenagem à estudante de Psicologia que nunca concluiu seus estudos.
A reportagem completa sobre o filme, que recebeu menção honrosa, pode ser lida no Jornal da USP, número 1026, de 24 a 30 de
março de 2014.
Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

“O Centro Acadêmico do Ins tuto de Psico‐
logia da USP chama‐se Iara Iavelberg em
homenagem à estudante”.

Portal Radar da Primeira Infâ ncia
A Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal
(FMCSV) e o Ins tuto Alfa e Beto (IAB),
com apoio da Fundação Bernard Van
Leer lançaram, em março, o Portal Radar da Primeira Infância.
Reunindo conteúdos de universidades
e centros especializados em pesquisas
sobre a infância até os seis anos, o site
traz materiais validados e classificados,
o que garante a qualidade dos documentos.
No Portal é possível localizar assuntos
como: amamentação, educação, prematuridade, introdução alimentar,
entre outros.
Fonte: Agência FAPESP.
Por Teresa Peres

Conheça o Portal:
www.radardaprimeirainfancia.org.br/
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Evidê ncias cientı́ icas de qualidade na tomada
de decisã o
A Colaboração Cochrane é uma organização mundial
sem fins lucra vos composta por mais de 100 mil pesquisadores em todo mundo. O principal obje vo da
Colaboração Cochrane é preparar e disseminar revisões sistemá cas que respondam a questões sobre a
prevenção, a terapêu ca e quais são os melhores testes diagnós cos na saúde.
O seu surgimento ocorreu em resposta ao pedido de
Archie Cochrane que considerava fundamental a elaboração de revisões sistemá cas periodicamente atualizadas de todos os ensaios clínicos aleatórios relevantes sobre intervenções em saúde (Cochrane, 1972).
Archie Cochrane (1909-1983) foi um renomado pesquisador médico e epidemiologista britânico que muito
contribuiu para o desenvolvimento da epidemiologia
como ciência. Sua celebre frase inspirou a fundação da
Colaboração Cochrane:
“É certamente uma grande crí ca para nossa profissão
que não tenhamos organizado um sumário crí co, por
especialidade, subespecialidade e atualizado periodicamente, de todos ensaios clínicos aleatórios”.
A Colaboração Cochrane acredita que os cuidados de
saúde eficazes são desenvolvidos a par r de parcerias
igualitárias entre pesquisadores, gestores, médicos,
psicólogos, fisioterapeutas, den stas e pacientes.
O diferencial nas Revisões Cochrane está, em primeira
instância, por estas serem produzidas por profissionais
interessados nos efeitos de saúde humana. Com base
nas melhores evidências disponíveis, os profissionais
de saúde podem decidir se devem financiar a produção
de um determinado medicamento, técnica psicoterápica, ou teste diagnós co. Pra cantes podem descobrir
se uma intervenção é eficaz em um contexto clínico
específico. Pacientes podem avaliar os riscos e bene cios do seu tratamento em potencial.
“Esta mistura inebriante de relevância social, a boa
ciência, o altruísmo e a parceria global torna The Co‐
chrane Collabora on uma das empresas mais valiosas
e emocionantes no mundo de hoje” (Mike Clarke).
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Em 2011 lançamos o primeiro livro no Brasil sobre Psicologia baseada em evidências, in tulado: Psi‐
cologia baseada em evidências: provas cien ficas da
efe vidade da psicoterapia (Melnik & Atallah, 2011).
Neste livro reunimos todas as revisões sistemá cas
publicadas na Cochrane Library sobre a efe vidade da
psicoterapia no tratamento e na prevenção dos transtornos mentais. Cada uma das revisões Cochrane foi
comentada e avaliada nas suas implicações para prá ca e para pesquisa por um especialista da área.
Convidamos professores USP, Unifesp e outras universidades para discu r o impacto das revisões Cochrane.
Convidamos os psicólogos a conhecerem a Colaboração Cochrane e as revisões sistemá cas na Saúde Mental.

The Cochrane Collabora on:
h p://www.cochrane.org/
The Cochrane Library:
h p://www.thecochranelibrary.com/
Centro Cochrane do Brasil:
h p://www.centrocochranedobrasil.org.br/
Referência
Melnik, T., & Atallah, A. N. (2011). Psicologia ba‐
seada em evidências: provas cien ficas da
efe vidade da psicoterapia. São Paulo, SP:
Grupo Gen/Ed. Santos.

Por Tamara Melnik

Posse da IV Diretoria da Sociedade de Psicologia de São
Paulo, 1948. Da esq.-dir. em pé: Osvaldo de B. Santos,
Roberto Mange e Carolina M. Bori (os três úl mos não
foram iden ficados). Sentados: Virginia L. Bicudo,
militar não iden ficado, Annita de C. M. Cabral, Mario
Yahn. Foto cedida por Zelia Ramozzi-Chiaro no, ao
Centro de Memória do IPUSP, para a Exposição “30
Anos do Ins tuto de Psicologia da USP”, em 2001.
Acervo: Centro de Memória do IPUSP (2001).

Novo Arquivo Histó rico para o Centro de Memó ria do IPUSP
A professora Henrie e T. P. Morato e a psicóloga Maria Gertrudes V. Eisenlohr do Ins tuto de Psicologia da Universidade
de São Paulo (IPUSP) estão organizando o Arquivo Histórico “Oswaldo de Barros Santos”, para o Centro de Memória do
IPUSP (CM-IPUSP).
Oswaldo de Barros Santos (1918-1998) foi professor do IPUSP, onde iniciou o Serviço de Aconselhamento Psicológico. Contribuiu para o “fortalecimento de várias áreas da Psicologia. Trabalhou com psicologia aplicada, foi pioneiro na área de
aconselhamento psicológico e também na de atendimento a superdotados” (Bap sta, 2004, p. 176).
O respec vo arquivo reunirá documentos e outros materiais sobre o Professor Oswaldo no formato impresso, que serão
arquivados no acervo do Centro de Memória e disponibilizados no site do CM-IPUSP (biografia, fotografias, bibliografia
etc.).
Os Arquivos Históricos do CM-IPUSP, têm como obje vo “cons tuir e disponibilizar documentação digital e
sica relacionada à memória da Psicologia na Universidade de São Paulo” e têm como foco “homenagear
importantes personalidades da Psicologia brasileira e
internacional, apresentando um pouco da sua trajetória pessoal e acadêmica...” (Sabadini & Mar ns, 2013).
A equipe do CM-IPUSP, agradece e parabeniza as organizadoras do arquivo Profa. Henrie e Morato e a psicóloga Maria Gertrudes, pela inicia va em colaborar com
o trabalho de resgate da memória da Psicologia na
Universidade de São Paulo.
Referências
Bap sta, M. T. D. S. (2004). A cons tuição da iden dade
de alguns profissionais que aturaram como psicólogos
antes de 1962 em São Paulo. In M Massimi & M. do C.
Guedes (Orgs.), História da psicologia no Brasil (pp. 153
-203). São Paulo: Educ.
Sabadini, A. A. Z. P., & Mar ns, V. C. de O. (2013). Normas
‐ encaminhamento de proposta para Arquivos Históri‐
cos do CM‐IPUSP. Recuperado de www.usp.br/
centrodememoriaip

Evento: 26 anos do Serviço de Aconselhamento
Psicológico. Biblioteca do Ins tuto de Psicologia da USP,
25 de fevereiro de 1995. Organizadora: Henrie e T.
Morato. Da esq.-dir.: Oswaldo de Barros; Elza Corrêa
Granja; Lino de Macedo; Miriam Krazilchik (Vice-Reitora)
e Maria H. S. Pa o. Acervo: Centro de Memória do
IPUSP (2001).

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

7

Biblioteca Virtual em Medicina Veteriná ria é
certi icada pela BIREME

Telas principais da
BVS-Vet e BVS-Psi

“Parabenizamos
e comemoramos
juntos com a
equipe pela
realização e
convidamos
todos a visitarem
a BVS‐Vet e a
BVS‐Psi”.

A Biblioteca Virtual em
Medicina Veterinária e
Zootecnia - BVS-Vet foi
cer ficada em 17 de março
de 2014, considerando os
princípios que fundamentam o modelo
BVS de provisão e acesso
equita vo à
informação
em
saúde,
informa Rosa
Maria Fischi,
Coordenadora
da BVS-Vet/
ReBAV e Chefe Técnica da
Biblioteca
Virginie Buﬀ
D'Ápice - FMVZ-USP. Ainda segundo a
Coordenadora “Com a cer ficação emida pelo Ministério da Saúde, como
responsável pela BVS Nacional, e a Bireme/OPAS/OMS, como autoridade do
Modelo de Biblioteca Virtual em Saúde,
a BVS-Vet torna-se referência de informação cien fica e técnica em sua área
temá ca.”
As bibliotecas virtuais que u lizam a
plataforma da BIREME: BVS site passam
por três níveis de maturidade: piloto,
em desenvolvimento e cer ficada. Na
fase piloto a BVS encontra-se na etapa
inicial de ar culação e debate entre os
atores interessados no desenvolvimento
da instância. Em desenvolvimento é

quando a instância estabeleceu sua rede de colaboradores e já possui um site,
dentro do modelo, que permite o acesso as principais fontes de informação
que compõem uma biblioteca Virtual. A
cer ficação é a consolidação de uma
instância BVS como um bem público
comum na Internet e significa que a
biblioteca virtual a ngiu um grau de
maturidade e autonomia em relação ao
modelo, às metodologias e aos aplica vos da BVS, operando de maneira descentralizada e coopera va. (h p://
modelo.bvsalud.org/vhl/gestao-da-bvs3/cer ficacao-da-bvs/niveis-dematuridade-de-uma-instancia-bvs/)
A Biblioteca Virtual de Psicologia (BVSPsi) foi uma das primeiras a ser cer ficada pela BIREME, no ano de 2002. Desde
então, a BVS-Psi vai se firmando como
uma das mais importantes fontes de
informação para o psicólogo brasileiro e
seu modelo tem sido base para muitas
outras bibliotecas virtuais temá cas,
como é o caso da BVS-Vet.
Parabenizamos e comemoramos juntos
com a equipe pela realização e convidamos todos a visitarem a BVS-Vet e a BVS
-Psi.

Por Maria Imaculada
Cardoso Sampaio

“A cer ficação é a consolidação de
uma instância BVS como um bem pú‐
blico comum na Internet”
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Equipe da Biblioteca
Dante Moreira Leite

Che ia Técnica
Maria Imaculada Cardoso Sampaio
Secretária: Helina Alves de Araú jo
Seção de Acesso à Informação
Lilian Leme Bianconi
Aline Maria Frascareli
Fernanda Leite Guzman
Flavio Hermes dos Santos
Silvana Amé lia de A. Xavier Bonifá cio
Seção de Biblioteca Virtual
Carla Cristina do Nascimento
Ana Rita Junqueira Linguanotto
Roseni Vieira Gomes da Silva
Sandra Teixeira Alves
Teresa Cristina de Oliveira Peres
Nilza Ventura da Silva
Laerton Amorim Correia
Angelina Moreira de Souza

Seção de Preservação Histórica
Aparecida Angé lica Z. Paulovic Sabadini
Maria Marta Nascimento
Renato dos Passos
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Wanderley Correia de Moraes
Rosangela Brandã o de Souza
Seção de Tratamento da Informação
Elaine Cristina Domingues Martins
Cristiane de Almeida Camara Carvalho
Lucia Margarete Gil
Tatiana Carvalho de Freitas
Camila de Araujo Lopes

Biblioteca Dante Moreira Leite
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 ‐ Bloco C
Cidade Universitá ria ‐ Sã o Paulo/SP
CEP 05508‐030
Telefone: (55 11) 3091‐4190
Email: bibip@usp.br
Site: www.ip.usp.br/biblioteca
Horá rio de funcionamento
2ª a 6ª feira das 8h à s 19h
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