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Biblioteca Dante Moreira Leite
Produção científica do IPUSP
A Biblioteca Dante Moreira Leite colabora para que a produção científica desenvolvida no Instituto de
Psicologia – IPUSP esteja visível no Brasil e no mundo, a partir da disponibilização e divulgação das
informações na internet. Investiga revistas nacionais e estrangeiras, livros, currículos Lattes, bases de
dados e sites para recuperar e divulgar a maior quantidade possível de trabalhos desenvolvidos no
IPUSP.
Para demonstrar que este é um dos caminhos possíveis para o reconhecimento nacional e
internacional da Universidade de São Paulo, selecionamos a parte do Boletim USP Destaques, n.42,
que apresenta a participação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações na pontuação da USP em
um dos importantes rankings internacionais.
“Posição da USP em julho de 2011: 43ª (a USP subiu oito posições em relação à classificação de
janeiro/2011). Este ranking também classificou a USP em duas categorias: Ranking dos Repositórios
Mundiais na Web, em que a USP ocupa a 16ª posição com a Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações (www.teses.usp.br) e a 28ª posição, como Top Portal, com a Brasiliana USP
(www.brasiliana.usp.br); e o Ranking dos Hospitais Mundiais na Web, com a 93ª posição do Hospital
das Clínicas da Faculdade de Medicina.”
Por isso, enfatizamos que todo o material produzido pela comunidade IPUSP deve ser
encaminhado/informado à Biblioteca, pois só assim podemos colaborar ainda mais para que o Instituto
e a Universidade sejam reconhecidos e valorizados. Reforçamos a necessidade de seguirmos as
diretrizes propostas pela Reitoria para que se efetive a divulgação dos resultados de pesquisas com
maior eficiência, agilidade e competência, respeitando, no caso das teses, a Resolução CoPGr 5401.
Para saber mais sobre os rankings leia:
http://www.usp.br/imprensa/wp-content/uploads/Destaque-42.pdf
Por: Elaine Martins, Maria Imaculada C. Sampaio
e Tatiana Carvalho.

Videoteca Biblioteca IPUSP
Alguns DVDs incorporados recentemente
ao acervo:
 O retrato de Dorian Gray
 O estranho que nós amamos
 O mercador de Veneza
 MacBeth
 Sindicato de ladrões
 Quando voam as cegonhas
 Os imperdoáveis
 Menina de ouro
 Os meninos da rua Paulo
 A besta humana
 Aguirre: a cólera dos deuses
 Stalker
 Apocalypse Now
 Acerto Final
 Fome de viver
 O senhor das moscas
 Gattaca: a experiência genética
 Último tango em Paris
 O que terá acontecido com Baby Jane?
 As três faces do medo
 Sete vidas
Por: Marta Nascimento e Renato Passos.

Agenda - Mês de Outubro
Semana do Livro e da Biblioteca
24 a 27 de outubro
Participem!!! Programação completa:
http://www.ip.usp.br/portal/images/stories/bibliot
eca/2011_semana_livro_bib_divulgar_.pdf

Conferência sobre Tecnologia, Cultura e Memória
O Centro de Memória do IPUSP participou da
Conferência sobre Tecnologia, Cultura e Memória,
realizada em Recife-PE, nos dias 13 a 15 de setembro,
com a apresentação do trabalho "Preservação da
memória institucional em ambiente virtual: a
experiência do Centro de Memória do IPUSP". O
evento foi realizado com o objetivo de promover o
intercâmbio de idéias e difundir a pesquisa no campo
das tecnologias aplicadas ao patrimônio cultural.
Acesse o site do evento:
http://www.liber.ufpe.br/ctcm/
Por: Angélica Z. P. Sabadini e Vanessa Martins.

Aparecida Angélica Z. P. Sabadini e Vanessa Martins.
Auditório do Instituto Ricardo Brennand (Recife-PE).

BVS-Psi ULAPSI Brasil
Ferramenta RSS PePSIC
As
revistas
do
Portal
de
Periódicos
Eletrônicos
em
Psicologia
–
PePSIC
http://portal.pepsic.bvsalud.org/php/index.php?lang=pt já contam com a ferramenta RSS, que
permite manter os usuários sempre informados sobre artigos de seu interesse que foram publicados.
Como o Portal PePSIC é atualizado semanalmente, o RSS permitirá que os usuários recebam em
tempo real a comunicação sobre as revistas de seu interesse que foram atualizadas.
A sigla RSS é a abreviação para “really simple syndication” ou “rich site summary”, expressões que
indicam uma forma simplificada de apresentar o conteúdo de um site. Para receber os alertas,
conhecidos como feeds, é necessário se cadastrar em um agregador online ou baixar as versões em
software, que são semelhantes a um gerenciador de e-mails, como o Outlook.
O registro é fácil. Basta encontrar a palavra RSS ou o seu ícone. Ao clicar no link, você será
redirecionado para o novo endereço, que é a fonte do RSS. Basta copiar o endereço oferecido e colar
no campo disponibilizado pelo agregador.
Por: Teresa C. Peres.

Publicar em Psicologia:
as revistas e suas especificidades
Para este número, informamos mais três títulos de periódicos bem
avaliados e indexados em importantes bases de dados.
Revista Mexicana de
Psicología
Publicada desde 1984 pela
Sociedade Mexicana de
Psicologia, publica artigos
originais de caráter científico e
profissional, com diferentes
abordagens teóricas e
metodológicas aplicadas à
psicologia.
Bases indexadas:
PsycINFO
SCOPUS
PSICODOC
Web of Science
Está no JCR.
Por: Carla Cristina Nascimento.

Estilos da Clínica: revista
sobre infância com
problemas
É uma publicação da Pré-Escola
Terapêutica Lugar de Vida, do
IPUSP e FEUSP, que visa
sustentar um espaço editorial
de natureza interdisciplinar em
torno do eixo da psicanálise
voltado à discussão das
vicissitudes da infância.
Bases indexadas:
LILACS
PePSIC
Index Psi Periódicos
Disponível em acesso aberto no
Pepsic . Avaliação Qualis CAPES
2010: B2.

Psicologia em Estudo
Publica textos originais sobre
temáticas na área de Psicologia
e nas suas interfaces com as
Ciências Humanas e as Ciências
da Saúde, problematizando a
realidade atual, contribuindo
para a prática em Psicologia e
promovendo o desenvolvimento
teórico. É publicada há 16 anos
pelo Departamento de Psicologia
da Universidade Estadual de
Maringá.
Bases indexadas:
PsycINFO
Index Psi Periódicos
Sociological Abstracts
Social Services Abstracts
Linguistics & Language
Behavior Abstracts
SciELO
LILACS
SCOPUS
Disponível em acesso aberto no
SciELO. Avaliação Qualis CAPES
2010: A2.
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