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Quarto número do Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da 
USP - IPUSP. Neste número, parabenizamos todos os psicólogos pelo seu dia e lembramos que a data 
marca a regulamentação de uma das profissões em ascensão no país!!!
Para indicar uma notícia, escreva-nos: bibip@usp.br

Semana de Psicologia 2011
No período de 22 a 26 de agosto, aconteceu a Semana da Psicologia, no Instituto de 
Psicologia - IPUSP. O evento apresentou diversas palestras. Para conhecer os temas 
abordados, acesse a programação disponível em: http://tinyurl.com/44smgaf

USP sobe para o 43º lugar em ranking de universidades
Segundo levantamento divulgado no final de julho, a Universidade de São Paulo subiu para a 43ª 
posição no Webometrics Ranking Web of World Universities. No último levantamento, de janeiro 
de 2011, a instituição estava em 51º lugar na lista que classifica as universidades segundo a 
relevância das pesquisas disponíveis on-line. A USP é também a primeira na América Latina e a 
única brasileira entre as 100 melhores do mundo.
Acesse o ranking completo em: http://www.webometrics.info/top12000.asp 

IPUSP comemora 40 anos de sua criação 
A comunidade do Instituto de Psicologia da USP, representada pelos professores, funcionários e 
alunos, comemoraram no dia 1º de agosto de 2011, o aniversário de 40 anos da criação da 
Instituição. Várias personalidades do cenário uspiano e de outras instituições universitárias de 
âmbito nacional e internacional estiveram presentes no evento.

A cerimônia iniciou-se às 14h30, no anfiteatro Carolina M. Bori no 
Bloco G do IPUSP, com as palavras de boas-vindas da Profa. 
Dra. Emma Otta, diretora do Instituto de Psicologia da USP, 
seguidas da execução do hino nacional pelo Coral da USP (Coralusp). 
Durante o evento, houve, também, o lançamento do livro 40 anos do
IPUSP, do site do Centro de Memória e a inauguração Anexo II do 
Bloco G - Laboratórios Didáticos.

Acesse a notícia completa em: http://tinyurl.com/3gnp3p4
Acesse as fotos do evento em: http://www.youtube.com/watch?v=-0DQoXLo2dI

Videoteca Biblioteca IPUSP
Conheça alguns DVDs recentemente incorporados 
ao acervo: Arquitetura da destruição / A vida é 
bela / Caramuru: a invenção do Brasil

BVS-Psi ULAPSI avança no Peru
Realizado em julho passado, o V Congresso Internacional de Psicologia do Peru reuniu representantes
de diversos países da América Latina que integram a União Latino-Americana de Entidades de
Psicologia (ULAPSI) para discussão do ensino, pesquisa e práticas profissionais da Psicologia.
Integrado ao Congresso, o I Encontro de Informação em Psicologia apresentou importantes fontes de
informação da área e destacou a construção da BVS-Psi ULAPSI como um dos mais relevantes
esforços para integrar a Psicologia latino-americana. Enquanto fonte de informação especializada em
Psicologia, o valor que a BVS-Psi ULAPSI vem adquirindo junto à comunidade demanda um constante
repensar de suas ações junto aos usuários, assim como sua participação nos fóruns de discussão da
Psicologia como ciência e profissão. Veja mais na linha do tempo: http://tinyurl.com/43tnrhs

Dia Nacional da BVS-Psi - 31/08

Publicar em Psicologia

Dando continuidade à série de informações sobre as revistas de Psicologia, neste número apresentamos 
informações que poderão auxiliar autores na tomada de decisão em relação à submissão dos manuscritos. 

Psicologia USP
Psicologia USP é a publicação oficial do Instituto de Psicologia da USP. Editada há 22 anos, a Revista publica 
trabalhos originais que estimulam a interlocução da Psicologia com as demais áreas do conhecimento. Está 
indexada nas seguintes bases: LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; 
Scopus; Latindex; IBSS (International Bibliography on the Social Sciences); Index Psi Periódicos (BVS-Psi). 
Disponível em acesso aberto no SciELO. Avaliação Qualis CAPES 2010: B2.

Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental        
Editada pela Associação Universitária de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental - AUPPF, sociedade 
científica que reúne professores doutores de universidades de todo o mundo. Destina-se a publicar 
editoriais, artigos originais e resenhas de psicopatologia que levam em consideração a subjetividade. Além 
disso, publica ensaios raros e de difícil acesso, que são documentos históricos relevantes para outras 
pesquisas. Valoriza artigos e ensaios resultantes de pesquisas utilizando o método clínico. Publicada há 14 
anos, está indexada nas seguintes bases: LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde; PSICODOC; Clase; Social Scisearch®; Web of Science – ISI; Journal Citation Reports/Social 
Sciences Edition (FI = 0.966); Index Psi Periódicos (BVS-Psi).
Disponível em acesso aberto no SciELO. Avaliação Qualis CAPES 2010: A1.

Psicologia: Reflexão e Crítica
É uma publicação do Curso de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Publicada há 24 anos, destina-se a publicar trabalhos originais nas subáreas de Psicologia do 
Desenvolvimento, Avaliação Psicológica e Processos Básicos em Português, Inglês e Espanhol. Está indexada 
nas seguintes bases: LILACS - Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; Web of 
Science – ISI; PSICODOC; Scopus; PsycInfo; Clase; Elsevier Science Direct Electronic Journal;
Social and Human Science Online Periodicals; Sociological Abstracts e CSA; Social Services Abstracts; 
RedAlyC; Ulrich’s International Periodicals Directory; Latin American Periodicals Tables of Contents 
(LAPTOC); Child Development Abstracts and Bibliography (SRCD); Social Scisearch; Journal Citation 
Reports/Social Sciences Edition (FI = 1.124); Index Psi Periódicos (BVS-Psi).
Disponível em acesso aberto no SciELO. Avaliação Qualis CAPES 2010: A1.

No próximo número, apresentaremos outras revistas.

Por: Carla Cristina de Nascimento; Maria Marta Nascimento e  Maria Imaculada C. Sampaio.

PARTICIPE DO DIA NACIONAL DA 
BVS-PSI - 31/08!!!
Participe do debate encaminhando suas 
perguntas para: eventos@pol.org.br

Agenda

Exposição Itinerante Livro Vermelho de Jung
Após o período de férias, a Exposição do Livro Vermelho, que já passou por vinte 
bibliotecas cooperantes da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia 
(ReBAP), recomeça. É possível acessar relatórios na linha do tempo e acessar 
agenda completa na área “Destaques” no site da BVS-Psi.

Logo do Centro de Memória do IPUSP.
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