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N OT ÍCIAS
Por ALINE FRASCARELI

Você já acessou o Portal de Busca Integrada? Nesse número
do Boletim Informativo, indicamos mais algumas funcionalidades do Portal. Além disso, temos uma importante notı́cia sobre a
avaliação das revistas na área de Psicologia.
Para comentários, sugestões ou indicação de notı́cias,
escreva-nos: bibip@usp.br

Produção Cientı́fica IPUSP
Recentemente, foram registrados 74 itens de produções cientı́ficas do IPUSP de anos anteriores. Já estamos recebendo a
produção de 2012. Para que nossos registros fiquem atualizados
e todos possam tomar conhecimento e também usufruir destes
materiais, favorecendo desta maneira a comunidade acadêmica, é
importante informar a Biblioteca sobre os trabalhos publicados.

Acesse: www.sibi.usp.br/buscaintegrada
Por Célia Rosa

Por Silvana Aguiar

Portal de Busca Integrada do
Sistema de Bibliotecas da USP
Acesse informações dos catálogos das Bibliotecas: livros,
revistas eletrônicas, livros eletrônicos, produção cientı́fica da
USP, textos completos, entre outros no novo Portal de Busca do
SIBi/USP. As pesquisas também podem ser feitas por celulares e
tablets!
O Portal de Busca Integrada oferece resultados relevantes de
buscas com opções de refinamento e ordenação, espaço pessoal
para armazenar e gerenciar buscas realizadas, envio de resultados
de buscas por e-mail e outros recursos.
Veja a tela de um resultado de busca e indicação de algumas
funcionalidades do Portal de Busca Integrada:

APAGA-AÇÃO inspira
recepção aos calouros da
Faculdade de Medicina do
ABC
A recepção aos calouros do Instituto de Psicologia da USP,
denominada APAGA-AÇÃO, realizada entre os anos de 2007 e
2010, pela equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite, foi replicada para cerca de 100 alunos do curso de Fisioterapia da Faculdade de Medicina do ABC, no corrente ano, para integrar os
novos estudantes à comunidade local daquela instituição.
O sucesso da atividade alcançado no IPUSP animou o Cen-
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tro Acadêmico da
FMABC a adotar
esta atividade positiva para conservação do acervo, conscientizando os alunos a não rabiscarem
os livros. A coordenadora da Biblioteca
da FMABC, Marta
Pião, afirmou que “a Faculdade de Medicina do ABC - 2012
iniciativa levará à prática da cidadania participativa e consciente
em lugar de trotes que desrespeitam ou intimidam os calouros”.
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cura conscientizar
os usuários da Biblioteca sobre o que
é bem público e sobre nossa parcela de
responsabilidade no
trato com os bens
que toda a sociedade
financia para que alguns usufruam. A
equipe da BiblioAPAGA-AÇÃO 2010 - IPUSP
teca aposta na ação
já consolidada no IPUSP.
Para saber mais sobre as campanhas de preservação da Biblioteca e sobre o APAGA-AÇÃO, veja:
http://goo.gl/KryFi
http://goo.gl/WYqeE
http://goo.gl/jMkeQ
http://goo.gl/Loz5A
http://goo.gl/LPbka

,
Evento na Faculdade de Medicina do ABC - 2012
Durante os quatros anos em que a atividade foi realizada no
IPUSP, o enfoque consistiu na tomada de consciência para o bom
uso do bem público e de como devemos nos relacionar com bens
comuns. Em 2008, um ano após da primeira iniciativa realizada,
a campanha já colhia frutos devido à diminuição da quantidade
de obras rabiscadas na Biblioteca Dante Moreira Leite, como relembra Célia Regina O. Rosa, bibliotecária coordenadora da atividade, e Wanderley Moraes, um dos responsáveis por coletar os
livros rabiscados no acervo.
APAGA-AÇÃO 2010 - IPUSP
A atividade foi comentada em blogs, meio jornalı́stico e
passou a ser conhePor Célia Rosa
cida como “Trote
Solidário” conforme
denominação dada
pelo portal de conteúdo UOL - Universo
Online, que deu destaque ao evento na
mı́dia. Em 2011, a
atividade foi interrompida para que,
juntos, calouros, veAPAGA-AÇÃO 2009 - IPUSP
teranos e bibliotecários discutissem sobre o sentido do APAGA-AÇÃO e naNo dia 22 de março, ocorreu na Escuela Nacional de Salud
quele ano os livros não foram apagados. Contudo, o espı́rito real Pública (ENSAP) a primeira visita de uma delegação de represenda ação ficou embutido no pensamento dos alunos, que debate- tantes da APA (American Psychological Association) em Cuba.
ram o tema com interesse e preocupação.
Como parte das diversas atividades organizadas pelo AMISTUR,
Acenando para futuras realizações, o APAGA-AÇÃO pro- Grupo Nacional de Psicologia da Saúde, a Sociedade Cubana de

Visita da Primera Delegação
de Representantes da APA à
Cuba
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Psicologia da Saúde e a Sociedade de Psicólogos de Cuba apresentaram um painel intitulado “Licenciatura e Pós-Graduação em
Psicologia da Saúde”, na presença de alunos, professores e egressos do Mestrado em Psicologia da Saúde.
Acesse notı́cia completa em espanhol em:
http://www.ensap.sld.cu/?q=node/518

3

pesquisas cientı́ficas e de revistas acadêmicas, protegidos por sites que cobram caro pelo acesso. Quatro anos depois, Aaron não
pode falar do assunto. O manifesto está fora do ar. Acesso livre
virou tema proibido para ele. E o programador responde a um
processo, acusado de baixar ilegalmente quatro milhões de documentos da biblioteca do Massachusetts Institute of Technology
(MIT).
Swartz é respeitado, tanto tecnicamente como politicamente,
e agora está envolvido em um processo milionário. No ano passado, ele baixou quatro milhões de artigos do JSTOR (sigla para
Journal Storage), um arquivo de textos acadêmicos e revistas cientı́ficas que cobra US$ 19 mensais pelo acesso.
“Roubo é roubo, independentemente se você usa um comando
no computador ou um pé-de-cabra. É igualmente danoso para a
vı́tima”, disse a procuradora de Massachusetts, Carmen M. Ortiz.
Swartz é um dos responsáveis por criar a Open Library, biblioteca aberta que hoje está no Internet Archive, e no Watchdog.net,
portal para fiscalizar os polı́ticos dos Estados Unidos.
Fonte: http://goo.gl/YCucb
Com as ações de divulgação cientı́fica ganhando, cada vez,
mais peso no meio acadêmico, a relação entre jornalistas e pesquisadores parece que irá mudar para melhor. É preciso ter em
mente que cientistas eminentes não são autoridades em todos os
assuntos e que a ajuda de um jornalista pode tornar a impressão
sobre uma descoberta cientı́fica bem mais atraente.
Notı́cia completa disponı́vel em:
http://agencia.fapesp.br/15466
O site da ABECiPsi foi totalmente reformulado e está disponı́vel em: http://www.abecipsi.org.br/
Nele você pode acessar os vı́deos do V Encontro de Editores
Cientı́ficos, bem como o resumo do evento.
Resumo disponı́vel em:
http://www.abecipsi.org.br/site/node/45

Relação entre cientistas e
jornalistas é debatida em
seminário

ABECiPsi

Livro narra trajetória da
Revista do Brasil

Index Psi Livros
Entre 1916 e 1944, a Revista do Brasil reuniu em suas páginas
os expoentes da intelectualidade brasileira. Nomes como Olavo
Bilac, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, Manuel Bandeira e
Graciliano Ramos valeram-se do periódico para tratar de arte e
debater questões nacionais em momentos decisivos da história.
Notı́cia completa disponı́vel em:
http://agencia.fapesp.br/15456

Jovem de 25 anos pode ficar
preso até os 60 anos por
baixar artigos acadêmicos
“Informação é poder”, escreveu o programador Aaron Acesse:
Swartz, então com 22 anos, no manifesto Guerilla Open Access. http://goo.gl/SzFCU
O texto, de 2008, defendia o acesso livre e gratuito aos textos de
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Avaliação dos Periódicos de
Psicologia 2010-2012
No contexto da área de Psicologia, 2084 tı́tulos foram avaliados, sendo que 1743 foram classificados na última avaliação.
Tivemos 42 tı́tulos que aumentaram suas notas em pelo menos um ponto. Os tı́tulos que tiveram aumento mais expressivo
(pontuação maior que um) estão listados na tabela a seguir:
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Aproveitaremos esse espaço para dar dicas sobre o uso da
Metodologia LILDBI Web Psi. Um dos campos que gera dúvidas
no preenchimento da planilha de entrada de dados é o campo 10
(Autor), com relação à afiliação:
Deve-se inserir apenas a vinculação atual do autor, como:
“mestrando da ...”, “doutorando da ...”, “docente da ...”. No subcampo ˆc , insira apenas o nome da cidade da instituição a qual
o autor é vinculado, e não o Estado. No subcampo ˆp, o paı́s em
que se situa a instituição. Se constar: “mestrado pela ...”, “doutorado pela ...”, coloque no subcampo ˆ1 s.af e deixe os outros
subcampos em branco.
Exemplo: USP/DEDIC – FFCLRP
ˆ1 Universidade de São Paulo
ˆ2 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão
Preto
ˆ3 Departamento de Educação, Informação e Comunicação
ˆc Ribeirão Preto
ˆp Brasil
Em caso de dúvida, clique sobre o nome do campo para abrir
a Ajuda ou contate-nos: rebap@bvs-psi.org.br
Por Carla Nascimento

Twitter Biblioteca IPUSP
O trabalho colaborativo de editores, autores, bibliotecas e demais atores envolvidos no processo editorial de periódicos tem
colhido cada vez mais frutos. Além da indexação de vários tı́tulos
em bases de dados importantes como Scopus, Psicodoc, Clase e
outras, o resultado dessa parceria aparece também no resultado
da última avaliação Qualis.
É com satisfação que constatamos que 41 tı́tulos PePSIC subiram no ranking da avaliação. Assim, o PePSIC publica atualmente 4 tı́tulos A2, além de tı́tulos B1 e B2. Tı́tulos que foram
avaliados pela primeira vez e que estão publicados no PePSIC já
entraram no extrato B2.
A equipe PePSIC parabeniza os editores e colaboradores pelo
êxito alcançado na avaliação.
A revista que maior número de pontos subiu, Psychology &
Neuroscience, é editada com a parceria do nosso Instituto.
O resultado da avaliação está disponı́vel no site da ANPEPP.
Acesse: http://goo.gl/cxuCK
Por Teresa Peres e Carla Nascimento

Dicas aos Catalogadores da
Metodologia LILDBI

Artigo Cientı́fico: dos
fundamentos à submissão
Participe do curso Artigo Cientı́fico: dos fundamentos à submissão e conheça detalhes de fontes de informação disponı́veis na
Biblioteca Virtual de Psicologia (BVS-Psi), PsycINFO, Web of
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Science, Psicodoc e Portal de Busca Integrada. Consulte as datas ainda desconhecido para muitos, a assexualidade.
disponı́veis: http://goo.gl/SMrar. Faça sua inscrição:
bibip@usp.br.
Confira o calendário e compareça! Os debates são gratuitos
e abertos ao público em geral. Acontecem no auditório Carolina Bori do Instituto de Psicologia da USP, sempre às 14h. As
inscrições devem ser feitas pelo site bibip@usp.br para o fornecimento de certificados.

Ciclo de Debates 2012
Diversidade na Biblioteca

O ciclo Diversidade na Biblioteca, que neste ano já recebeu o
antropólogo Jay Sosa, da Universidade de Chicago, para discutir
“A esfera pública LGBT”, continua no dia 25 de abril com o jurista Dimitri Sales, que vai abordar o tema: “Diversidade Sexual:
avanços e desafios”. Dimitri é doutorando em Direito Constitucional pela PUC-SP e foi Coordenador de Polı́ticas Públicas para a
Diversidade Sexual de São Paulo. Em maio, a Biblioteca recebe o
Reverendo Cristiano Valério, da Igreja Metropolitana, para falar
sobre religiosidade e homofobia, e em junho, a Profa Dra Claudia Vianna, da Faculdade de Educação da USP, que vai debater
diversidade sexual e educação. Em agosto, teremos a doutoranda
em educação Elisabete de Oliveira, que vai falar sobre um tema

Por Tatiana Carvalho

Equipe do Boletim Informativo
Biblioteca Dante Moreira Leite IPUSP
Aline Frascareli – Edição e Diagramação
Vanessa Cristine de Oliveira Martins – Revisão de Textos
Maria Imaculada Cardoso Sampaio – Revisão Geral
Site: www.ip.usp.br/biblioteca
Contato: bibip@usp.br

