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Você já criou seu perfil no Google Acadêmico? Neste número
do Boletim Informativo, aprenda a analisar seu Índice H com o
tutorial da Biblioteca da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP.
Para comentários, sugestões ou indicação de notı́cias ao Boletim Informativo, escreva-nos: bibip@usp.br.

A exemplo das mais importantes universidade mundiais, a
USP cria programa inédito para galgar novos patamares de
internacionalização. O programa “USP Internacional”, que objetiva fortalecer a presença da Universidade no exterior, representa
um novo e definitivo passo na internacionalização da maior Universidade da América Latina.
Leia mais sobre o programa no boletim USP Destaques:
http://goo.gl/uqW5g.
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em sua notı́cia “Nova Classificação da Revista Psicologia USP”,
publicada no inı́cio do mês de abril, no IP Comunica, o trabalho
de toda a equipe nessa gratificante conquista: “Esta conquista
é fruto do trabalho incessante de toda a sua equipe editorial e
técnica e, especialmente, da enorme dedicação da professora Ana
Maria Loffredo, que há pouco deixou o cargo de editora, após
quase 10 anos à frente do periódico”.
Massola destaca, também, a atuação da diretoria do IPUSP:
“A atuação da diretoria do Instituto, que há anos vem apoiando
de maneira incondicional o trabalho da Comissão Executiva, foi,
da mesma maneira, fundamental para seu sucesso”. Mencionou,
ainda, o trabalho e o apoio da Biblioteca, que desde a criação
da revista vem desenvolvendo atividades na publicação: “É necessário, além disso, destacar o apoio que sempre recebemos da
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, na figura de sua diretora, Maria Imaculada C. Sampaio, e o trabalho fundamental
desenvolvido por sua equipe, especialmente pelas bibliotecárias
Angélica Z. Paulovic Sabadini e Maria Marta Nascimento”.
A Equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP parabeniza o Editor e toda a equipe da revista Psicologia USP pela
conquista!
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Página do Arquivo Histórico: “Congresso Interno do IPUSP”, disponı́vel no site do Centro de Memória do IPUSP: www.usp.br/
centrodememoriaip, 17 de abril de 2013.

O respectivo arquivo irá contar com a colaboração da Professora Dora Fix Ventura, que está elaborando um texto no qual
será apresentado um breve histórico dos congressos e de sua experiência como Presidente de quatro deles, realizados nos anos
de 1991, 1993, 1995 e 1998.

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

Memórias dos Congressos
Internos do IPUSP no site do
Centro de Memória
A equipe do Centro de Memória do Instituto de Psicologia
da Universidade de São Paulo (CM-IPUSP) está organizando
um arquivo histórico sobre os Congressos Internos realizados no
IPUSP. Os Arquivos Históricos do CM-IPUSP têm como objetivo constituir e disponibilizar documentação digital e impressa
relacionada à memória da Psicologia na Universidade de São
Paulo. Nesse contexto, têm como grande foco a homenagem a
importantes personalidades da Psicologia brasileira e internacional, apresentando um pouco da sua trajetória pessoal e acadêmica,
bem como a instituições que desempenharam papel importante
na história na Psicologia na USP. Arquivos de outras naturezas
também podem ser apresentados para a análise da Comissão Executiva do CM-IPUSP.
O arquivo Congresso Interno do IPUSP está em construção,
mas já está disponı́vel para consulta no site do CM-IPUSP. Até
o momento, foram realizados no IPUSP seis congressos: 1991,
1993, 1995, 1998, 2001 e 2012. No site do Centro de Memória,
já é possı́vel acessar os Anais de todos os eventos realizados, fotos, vı́deos, notı́cias etc.

III Congresso Interno do IPUSP. Bloco B do Instituto de Psicologia da
USP, São Paulo, SP, 21 de novembro de 1995. Da esq.-dir.: Prof. John
M. Souza, Profa. Dora F. Ventura e Margareth Alves. Foto: Acervo do
Centro de Memória do IPUSP.

O último congresso realizado no Instituto, VI Congresso Interno do IPUSP, aconteceu nos dias 29 e 30 de outubro de 2012
e foi um verdadeiro sucesso, após 11 anos desde o último congresso. Foram aproximadamente 430 painéis apresentados em
dois dias e divididos em 34 eixos temáticos. Um belo quadro que
representou o conjunto das pesquisas finalizadas e em andamento
dos Programas de Pós-Graduação, de Iniciação Cientı́fica e PréIniciação nos anos de 2011 e 2012.
O VI Congresso Interno do IPUSP teve como Presidentes as
Professoras Marilene Proença R. de Souza (Comissão Organizadora) e Sonia B. Meyer (Comissão Cientı́fica). O evento contou
com a participação de 8 funcionários da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP nas comissões: Maria Imaculada C. Sampaio e Aline M. Frascareli (Comissão Organizadora); Aparecida
Angélica Z. Paulovic Sabadini e Lilian L. Bianconi (Comissão
Cientı́fica); Fernanda L. Guzman, Helina A. de Araújo, Roseni
V. G. da Silva e Renato dos Passos (Comissão de Apoio).
Visitem o Site do Centro de Memória do IPUSP!
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Data: 13 de maio de 2013 (segunda-feira)
Horário: 14h
Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini e Vanessa Cris- Local: Salão de Estudos Lı́gia A. Amaral, Biblioteca Dante Motine de O. Martins
reira Leite, Bloco C.
Endereço: Av. Prof. Mello Moraes, 1721, Cidade Universitária
- São Paulo/SP
www.usp.br/centrodememoriaip

Mesa de debate e lançamento
do livro “Formação de
psicólogos e relações de
poder” na Biblioteca do
IPUSP
No dia 13 de maio de 2013, às 14 horas, no Salão de Estudos da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, haverá “Mesa
de Debate” e o lançamento do livro Formação de Psicólogos e
Relações de Poder: sobre a Miséria da Psicologia, organizado
por Maria Helena Souza Patto, professora do Instituto de Psicologia da USP.
Editado pela Casa do Psicólogo, o livro conta com 10
capı́tulos: Capı́tulo 1: Psicologia da violência ou violência
da Psicologia? - Sylvia L. de Mello
e Maria Helena S. Patto; Capı́tulo 2:
Avaliando a avaliação psicológica Sidney K. Shine; Capı́tulo 3: Devemos ler Evaristo de Moraes? - Luiz
Ferando B. Mena; Capı́tulo 4: Ascensão e queda da infância - Luı́s
Antônio G. Lima; Capı́tulo 5: Sobre
famı́lias: estrutura, história e dinâmica
- Belinda Mandelbaum; Capı́tulo 6:
Sobre um parágrafo de Michel Foucault: resposta a muitas questões?
- Heliana de Barros C. Rodrigues;
Capa do livro
Capı́tulo 7: Pedindo socorro à parede - José Leon Crochı́k e Maria Helena S. Patto; Capı́tulo 8:
Tirando a venda dos espertos - Conrado Ramos; Capı́tulo 9:
Crı́tica do Direito: a perspectiva da Psicologia Social - Odair
Sass; Capı́tulo 10: Uma experiência filosófica de um curso de
Psicologia - Reinaldo Furlan.
O debate contará com a participação de Maria Helena S. Patto, organizadora da obra e dos professores Paulo Endo, Edson Passetti,
Conrado Ramos, Luis Fernando Saraiva e Belinda Mandelbaum,
coordenadora do evento.
A sinopse do livro está disponı́vel em:
http://goo.gl/MqbUE.
Após o debate, haverá um café de confraternização.
Participem!
Lançamento do livro: Formação de psicólogos e relações de
poder: sobre a miséria da Psicologia

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

Novas diretrizes e
orientações sobre ética na
comunicação cientı́fica
O COPE (Committee on Publication Ethics) lançou um guia
com orientações éticas para revisores de periódicos, COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers, que estabelecem os princı́pios
básicos e as normas aos quais todos os revisores devem aderir
durante o processo de avaliação pelos pares.
O processo de revisão por pares desempenha um importante
papel no sentido de garantir a integridade do registro das pesquisas acadêmicas. Isso exige que os envolvidos se comportem de
forma ética e responsável, mas muitas vezes os revisores não tem
qualquer orientação sobre suas obrigações nesse processo, destaca a Dra. Irene Hames, coordenadora das diretrizes COPE.
O guia COPE foi elaborado em linguagem genérica, visando
atingir todas as áreas do conhecimento e pretende servir de referência para revistas e editores quando buscarem seus revisores,
assim como para as instituições educacionais, quando formarem
seus alunos e pesquisadores.
O guia pode ser acesso gratuitamente no site do COPE:
http://goo.gl/at4pI.
Por Maria Marta Nascimento

Professora do IPUSP na mı́dia
No programa Fantástico, exibido no dia 7 de abril, a Profa.
Belinda Mandelbaum, do Departamento de Psicologia Social e
do Trabalho do IPUSP, foi entrevistada e falou sobre famı́lias de
casais homoafetivos.
Acesse o vı́deo da reportagem em:
http://goo.gl/EkI5a.
Por Aline Frascareli
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Bireme inova com
LILACS Submission
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que podem facilitar muito a elaboração dos textos para submissão.
O endereço do site é:
http://www.edanzediting.com/.
Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

A BIREME está adotando um novo sistema para o aprimoramento do processo de transferência e coleta de dados produzidos
pelos seus Centros Cooperantes (CC). Todo o processo, antes gerenciado por e-mails, agora conta com um aplicativo dedicado,
o LILACS Submission. Tal aplicativo permite várias funcionalidades, entre elas, assegurar a comunicação transparente, a integridade na transferência ou coleta de dados, o monitoramento do
status de processamento de arquivos gerados pelos seus CC etc.
A nossa Biblioteca, enquanto coordenadora da Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP), foi convidada a participar
como piloto para testar o aplicativo. Detectamos a necessidade
de pequenas adaptações especı́ficas para o gerenciamento da ReBAP, que estão em desenvolvimento pela equipe da BIREME.
Não impedem, porém, que a nossa Rede já comece a se integrar
a esse novo fluxo de cooperação e as instituições integrantes já
estão sendo convidadas a se cadastrarem para participação no
LILACS Submission.
Por Ana Rita J. Linguanotto

Ferramenta auxilia na seleção
da melhor revista para
publicação de artigos
Após desenvolver a pesquisa e redigir o manuscrito, um dos
problemas que pesquisadores/autores encontram é a seleção da
revista adequada para submissão de seu manuscrito.
Em um workshop denominado How to Write for and Get Published in Scientific Journals, promovido pela FAPESP e Springer Brasil, no dia 21 de março de 2013, McGowan forneceu
“Conselhos práticos de como publicar exitosamente seguindo
normas internacionais na área de comunicação cientı́fica” e apresentou uma ferramenta gratuitamente disponı́vel na internet para
os autores analisarem as boas opções de revistas para submissão
de seus trabalhos.
“Ao digitar o resumo, ou frases-chave (ou amostra do texto no
campo principal do programa), a ferramenta fornece uma lista de
periódicos que publicam em áreas relacionadas ao tema da pesquisa relatada no artigo”, informa a Agência FAPESP
(http://agencia.fapesp.br/17051). A opção para
seleção de revistas é sem custo, mas o site oferece serviços de
revisão de textos feita por nativos da lı́ngua inglesa, reescrita do
manuscrito, antes e depois do processo de peer review.
O processo para publicação de artigos está cada vez mais sofisticado, mas o pesquisador autor conta atualmente com serviços

Roda de conversa
comemora os 15 anos da BVS
“A Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) é uma rede
de gestão da informação, intercâmbio de conhecimento e
evidências cientı́ficas
em saúde que se estabelece por meio
da cooperação entre
instituições e profissionais na produção,
intermediação e uso
das fontes de informação cientı́fica em
saúde, em acesso
aberto e universal
Roda de conversa
na Web.
Consolidada como estratégia de cooperação técnica em informação
cientı́fica e em saúde na região da América Latina e Caribe e
extensı́vel a outras regiões em desenvolvimento, a BVS é promovida e coordenada pela Organização Pan-Americana da Saúde
/ Organização Mundial da Saúde por meio do Centro LatinoAmericano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde
(BIREME/OPAS/OMS). E hoje ela completa 15 anos. Por isso,
o Canal Profissional da Rede São Paulo Saudável decidiu reunir
os profissionais da área para conhecermos mais sobre este assunto”. Assim, Laura Santucci, da Escola Municipal de Saúde,
abriu a Roda de Conversa, que teve a participação de Verônica
Abdala (BIREME), Cláudia Guzzo (BIREME), Juliana Sousa
(BIREME), Lúcia Costa (BVS Odontologia), Rosa Zani (BVS
Veterinária) e Maria Imaculada Cardoso Sampaio (BVS-Psi).
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A conversa foi em torno do projeto BVS, que há 15 anos opera Psicologia.
em prol da reunião, organização e disseminação do conhecimento
Por Teresa Peres
na área da saúde. Com 13 anos de existência e uma das primeiras
BVSs a serem certificadas pela BIREME, a BVS-Psi tem seguido
a mesma trilha da BVS e assegurado o acesso à informação ao
psicólogo brasileiro e demais paı́ses da América Latina, uma vez
que a BVS-Psi foi o modelo para criação de Bibliotecas Virtuais
de Psicologia em diversos paı́ses da região.
O vı́deo gravado em 26 de março de 2013 pode ser assistido
a partir do link: http://vimeo.com/62868633.
Conheça os lançamentos da Primavera Editorial (www.
Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio
primaveraeditorial.com.br), um dos Parceiros da Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia – BVS-Psi ULAPSI Brasil. Através do Index Psi Livros, é possı́vel acompanhar os
lançamentos do mercado editorial brasileiro na área da Psicologia.

Index Psi Livros

PePSIC faz parte do Portal de
Portais Latindex

Latindex, sistema de informação sobre revistas de
investigação cientı́fica, técnico-profissional e de divulgação cientı́fica e cultural editadas nos paı́ses de América Latina, Caribe
e Portugal, conta com mais um diretório chamado Portal de
Portais. Nele são listados os portais de acesso aberto desses
paı́ses. Entre eles estão: PePSIC, SciELO, Dialnet, RedAlyc e
outros. Com isso, o Latindex vem facilitar ainda mais o acesso
às produções cientı́ficas por pesquisadores estudantes e demais
interessados de todo o mundo. Parabenizamos o Latindex por
mais essa iniciativa de valorização do acesso aberto. Acesse
http://www.latindex.ppl.unam.mx/ e conheça.
Por Teresa Peres

Revista Avaliação Psicológica
cria polı́ticas de boas práticas
para publicação cientı́fica
A Revista Avaliação Psicológica criou e publicará em maio,
no Portal PePSIC, link instruções aos autores, sua polı́tica de
boas práticas para publicação cientı́fica. A criação desta polı́tica
é uma recomendação do Committee on Publication Ethics (COPE
– http://publicationethics.org/) que já é adotada
pela maioria das revistas internacionais e por algumas revistas brasileiras, principalmente da área médica. Pesquisando as
revistas de Psicologia brasileiras, percebemos que a Avaliação
Psicológica está sendo pioneira na publicação de suas Polı́ticas
de Boas Práticas para Publicação Cientı́fica. Esperamos que
essa iniciativa gere frutos junto aos demais editores da área de

Por Carla Nascimento

Perfil no
Google Acadêmico
A Biblioteca da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia disponibilizou um tutorial com informações para criação do
perfil no Google Acadêmico. O tutorial contempla: edição do
perfil, como adicionar as publicações, como exportá-las, ı́ndices
de citações e divulgação do perfil. Acompanhe no tutorial:
http://goo.gl/t9z3b.
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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
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Divulgação – Ana Rita J. Linguanotto, Carla Nascimento, Fernanda Leite Guzman, Helina Alves de Araújo e Teresa Peres
Site: www.ip.usp.br/biblioteca
Contato: bibip@usp.br

