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Você já participou de algum dos encontros do Ciclo de Debates “Diversidade na Biblioteca”? No dia 25 de abril, a Biblioteca
do IPUSP trouxe o jurista Dimitri Sales, que discutiu o tema “Diversidade sexual: avanços e desafios”. O encontro foi realizado
no auditório Carolina Bori e recebeu mais de 50 participantes.
As palestras realizadas a partir de abril estão sendo gravadas e
disponibilizadas no Youtube. Os DVDs encontram-se na Biblioteca IPUSP. Nesse número do Boletim, informamos as datas dos
próximos eventos. Divulgue e participe!
Para comentários, sugestões ou indicação de notı́cias ao Boletim Informativo, escreva-nos: bibip@usp.br

Publicações em Acesso Aberto
A Universidade de Harvard está incentivando seus pesquisadores a publicarem artigos em periódicos de acesso aberto.
Os 2.000 cientistas da Universidade receberam um comunicado
pedindo que considerem as revistas abertas na Internet para
publicação de seus artigos.
Harvard justifica sua posição por considerar a conta de assinatura dos periódicos “insustentável” – mesmo para uma instituição
com orçamento anual de US$ 6 bilhões. A universidade gasta
US$ 3,5 milhões por ano para garantir o acesso aos principais
periódicos cientı́ficos do mundo.
As revistas com os maiores fatores de impacto cobram assinaturas anuais que chegam a custar US$ 40 mil.
Segundo a Folha de São Paulo, “[...] as revistas de acesso
aberto cobram para publicar os trabalhos aprovados (média de
US$ 1.500 por artigo), mas deixam todo o conteúdo disponı́vel
gratuitamente”. O movimento de Harvard segue a tendência de
um boicote internacional de cientistas à editora Elsevier, devido
ao valor da assinatura de periódicos como o “Lancet”. Mais de
10 mil cientistas já se comprometeram a não enviar trabalhos a
revistas da Elsevier.
No Brasil, a Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nı́vel Superior) paga a conta alta da assinatura de

revistas. “Em 2011, a Capes gastou R$ 133 milhões para
que 326 instituições do paı́s acessassem mais de 31 mil revistas cientı́ficas”. A USP gastou no ano de 2011 o valor de
R$15.707.292,31 com assinaturas de revistas, na maioria estrangeiras. Sendo o Brasil o criador do projeto SciELO, a mais importante iniciativa mundial para publicação de revistas em acesso
aberto, nossos pesquisadores também deveriam pensar muito antes de entregarem seus trabalhos para as revistas publicadas por
editoras comerciais que enriquecem com o dinheiro da Universidade.
Fonte: Folha de São Paulo, 01/05/2012
Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Novas Aquisições
Consulte a lista com as recentes aquisições da Biblioteca do
IPUSP. Lista disponı́vel em: http://goo.gl/h0JX3
Por Elaine C. Domingues Martins e Fernanda Guzman

Novos Tı́tulos da Cultura
Acadêmica
Unesp lança 44 novos livros digitais para download gratuito.
Os livros da Coleção Propg Digital podem ser acessados em
www.culturaacademica.com.br.
Publicar livros completos na Internet é uma importante iniciativa que a Biblioteca Virtual de Psicologia apoia e incentiva, reunindo os de Psicologia no endereço: http://goo.gl/1OeO9

Livro sobre o método
qualitativo em Psicologia está
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disponı́vel em formato digital e
com acesso aberto
A metodologia qualitativa vem se convertendo em uma alternativa ao fundamentalismo positivista nos estudos de complexidade social, no caso, complexidade psicossocial. A investigação
qualitativa pode ser vista como um modo para obter a compreensão profunda dos significados e definições da forma como as
pessoas se apresentam de maneira muito mais efetiva do que uma
mera medida quantitativa de suas caracterı́sticas ou comportamento. Esta é parte da apresentação que introduz o livro:
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Publicar em Psicologia
Acesso Aberto
As publicações em acesso aberto possibilitam que o conhecimento seja disseminado de forma ampla e gratuita, provocando
maior visibilidade da produção cientı́fica. Esse é um caminho
irreversı́vel e o número de publicações aumenta a cada ano.
Dados revelam que os artigos cientı́ficos publicados de forma
aberta recebem, em média, 8% mais citações do que os restritos.
Em paı́ses em desenvolvimento, como Brasil, Argentina e Rússia,
esse percentual chega a 25%. Veja o quadro e o gráfico comparativo (valores absolutos) entre os indicadores JCR, SCImago e
DOAJ:

Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M., & Tindall, C.
(2004). Métodos cualitativos en Psicologı́a: una guı́a para la investigación. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
O livro está disponı́vel em formato digital e em acesso aberto
a partir do link: http://goo.gl/09pPP.
Veja os capı́tulos:
1. Investigación cualitativa
2. Observación
3. Etnografı́a
4. La entrevista
5. Enfoques del constructo personal
6. Análisis del discurso
7. Investigación-acción
8. Investigación feminista
9. Temas de evaluación
10. Redacción del informe

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

FAPESP: 50 anos
Conheça a história da FAPESP na Linha do Tempo da
Fundação.
Acesse: www.bv.fapesp.br/linha-do-tempo

Journal Citation Reports (JCR) - Indicadores sobre a relevância de publicações cientı́ficas por meio do Fator de Impacto.
Permite avaliar e comparar publicações cientı́ficas utilizando dados de citações extraı́dos de revistas e o impacto destas na comunidade cientı́fica. Avalia as revistas indexadas na Web of Knowledge.
SCIMAGO - Portal que inclui indicadores cientı́ficos de revistas e paı́ses disponı́veis a partir da informação contida na base de
dados Scopus.
Directory of Open Acces Journals (DOAJ) - Diretório de revistas em várias áreas do conhecimento em acesso aberto. Inclui
indicadores como o número de tı́tulos disponı́veis e o total de
tı́tulos por ano e paı́s.
Para mais informações sobre acesso aberto:
www.acessoaberto.usp.br
Por Carla Nascimento
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BVS-Psi ULAPSI Brasil
participa de encontro em
Montevidéu – Uruguai
No dia 27 de abril de 2012, foi realizada a Reunião do Comitê Consultivo da BVS-Psi ULAPSI, na Biblioteca da Faculdade de Psicologia em Montevidéu, Uruguai. Marcaram presença
os representantes da Argentina, Brasil, México, Paraguai e Uruguai, os quais fizeram uma breve explanação do panorama das
bibliotecas virtuais e destacaram os avanços e dificuldades nos
paı́ses. As cinco BVS-Psi ULAPSI conformadas, a saber, Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Uruguai, estão ampliando seus arcos de alianças nos paı́ses-sede e vencendo dificuldades de ordens
polı́tica e financeira. Por exemplo, Silvia Pugliese, coordenadora
da BVS-Psi ULAPSI Argentina, relatou que a falta de verba tem
sido um limitador para a ampliação do projeto em seu paı́s. Explicou que o Comitê Consultivo propôs a criação de uma fundação
BVS-Psi ULAPSI Argentina para poder captar e administrar os
recursos financeiros necessários para o andamento do projeto. O
Uruguai criou cotas para que as instituições-membro do Comitê
Consultivo patrocinem a construção e manutenção da Biblioteca
Virtual de Psicologia daquele paı́s.
A BVS-Psi ULAPSI Brasil é o modelo e segue apoiando
a Psicologia brasileira com suas fontes de informação e projetos para a promoção do uso da Biblioteca Virtual, tais como as
Estações BVS-Psi e o Dia Nacional da BVS-Psi.
Ao final da reunião, foram elencadas ações especı́ficas que
deverão ser consideradas para que o projeto avance fortemente:
preparar projeto para captação de recursos financeiros junto a algum organismo internacional, considerando a relevância da Biblioteca Virtual para a Psicologia da América Latina; participar
do CRICS 9, em outubro, com o Grupo de Trabalho Psicologia;
e organizar a participação da BVS-Psi ULAPSI no V Congresso
da ULAPSI, que será realizado na Guatemala, em 2014.
Durante os três dias do Congresso, a BVS-Psi ULAPSI foi
apresentada e diversos participantes do evento foram capacitados
para o uso da fonte de informação que chamou a atenção pelo
volume de informação organizada e disponı́vel em acesso aberto,
principalmente no Portal de Revistas de Psicologia, o PePSIC.
Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Artigo Cientı́fico: dos
fundamentos à submissão
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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
Science, Psicodoc e Portal de Busca Integrada. Consulte as datas
disponı́veis: http://goo.gl/SMrar. Faça sua inscrição:
bibip@usp.br.

Ciclo de Debates 2012
Diversidade na Biblioteca
No dia 23 de maio, o ciclo Diversidade na Biblioteca recebeu
o Reverendo Cristiano Valério, da Igreja da Comunidade Metropolitana, que conduziu o debate “Diálogo, Religião e Diversidade
Sexual: Derrubando Muros, Construindo Esperança”. O encontro aconteceu no auditório Carolina Bori, às 14h, foi gravado e
transmitido pelo IPTV e também contou com a venda de livros
relacionados ao tema.
No próximo dia 19 de junho, terça-feira, no mesmo horário
(14h), o ciclo recebe a Profa Dra Cláudia Vianna, da Faculdade de
Educação da USP, para o debate “Quando as polı́ticas de gênero
e diversidade sexual entram na escola”. O evento é gratuito e
fornece certificados aos inscritos pelo e-mail bibip@usp.br. Em
agosto, no dia 6, também receberemos a doutoranda em educação
Elisabete Oliveira, que falará sobre assexualidade. Sempre no auditório Carolina Bori, às 14h.
Por Tatiana Carvalho

Twitter Biblioteca IPUSP
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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
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