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FÉRIAS

Por ALINE FRASCARELI

De 05 a 27 de julho a Biblioteca Dante Moreira Leite es-
tará funcionando em horário de férias, das 8h às 17h. As
renovações de materiais podem ser feitas pela internet, acessando
o Portal de Busca Integrada (http://www.sibi.usp.br/
buscaintegrada/).

Para comentários, sugestões ou indicação de notı́cias ao Bo-
letim Informativo, escreva-nos: bibip@usp.br

Portal de Aulas em Formato
Eletrônico: e-Aulas USP

Assim como as universidades de Harvard, Yale, Columbia,
MIT e Princeton, a USP está colocando à disposição de todos um
novo serviço: o e-Aulas.

O serviço demonstra a preocupação da USP com uma de suas
mais importantes funções: a disseminação do conhecimento. O e-
Aulas permite que professores disponibilizem e que alunos aces-
sem vı́deo-aulas de diversas disciplinas da USP.

Os objetos de aprendizagem em formato de vı́deos dis-
ponı́veis na Web vêm se tornando aliados do aluno, que pode
acessar este conteúdo de onde estiver. Além disso, o ensino ofe-
recido na USP é democratizado com esses materiais em acesso
aberto.

Convidamos a comunidade do IPUSP a se integrar ao sis-
tema, idealizado pelo Professor Gil da Costa Marques, atual Su-
perintendente de TI da USP (Superintendência de Tecnologia da
Informação – STI). A implementação do e-Aulas foi coordenada
pela Profa. Regina Melo Silveira, da Escola Politécnica – EPUSP,
e a implantação esteve sob a responsabilidade da equipe técnica
da STI. A STI e a USP estão oferecendo suporte ao professor que
desejar produzir e disponibilizar vı́deo-aulas no sistema.

Visite o e-Aulas USP:
http://www.eaulas.usp.br/portal/home

Assista à gravação da cerimônia de lançamento do Portal:
http://goo.gl/Byvr5

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Ranking coloca USP como
melhor universidade da

América Latina

A USP lidera a lista das melhores universidades latino-
americanas, segundo novo ranking publicado no dia 13 de junho
pela instituição britânica QS (Quacquarelli Symonds).

Leia notı́cia em: http://goo.gl/bc6yL

Por Elaine C. Domingues Martins
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Biblioteca Digital da UNESP

A UNESP – Universidade Estadual Paulista, a partir do Pro-
grama Memória Social, iniciou o processo de disponibilização di-
gital de acervos pertencentes ao seu sistema de bibliotecas e cen-
tros de documentação, tais como livros, revistas, jornais e outros
materiais, possibilitando à sociedade acessibilidade ao conheci-
mento. A seguir, listamos algumas das coleções disponı́veis no
endereço: http://unesp.br/bibliotecadigital

Periódicos Paulistas
Amostra da diversificada imprensa que floresceu no Estado de
São Paulo a partir do inı́cio do século XX.

Coleção Canto Libertário (1906-1995)
Reúne um grupo variado de jornais, revistas, boletins, informa-
tivos e outras publicações periódicas, produzidos por correntes
de pensamento libertário, nacional e internacional, desde as pri-
meiras décadas do século XX. Esses periódicos foram doados,
em 1992, pelo Centro de Memória Social, na ocasião, dirigido
por Jaime Cubero e pelo historiador do movimento anarquista,
Edgard Rodrigues.

Livros
Obras selecionadas dos acervos das bibliotecas da UNESP e de
suas coleções especiais.

História de São Paulo
Tem por objetivo dar acesso a documentos importantes para a
reconstrução da trajetória paulista, inaugurada com a coleção Do-
cumentos Interessantes para a história e costumes de São Paulo,
publicada pelo Arquivo do Estado de São Paulo.

Artes Visuais
O programa objetiva a divulgação de imagens digitais de obras de
arte públicas – arquitetura, escultura, pintura – para uso didático,
sem fins lucrativos. As imagens em alta definição podem con-
tribuir tanto para pesquisadores como para professores em todos
os nı́veis, com o uso em conteúdos programáticos da História da
Arte.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Comissão libera cópia integral
de livros, CDs e DVDs e

criminaliza plágio

No dia 24 de maio de 2012, a comissão de juristas que dis-
cute a reforma do Código Penal no Senado aprovou a liberação
de cópias integrais de “livros, CDs e DVDs, desde que para uso
próprio e sem fins comerciais. Hoje, a reprodução parcial já é
autorizada, em porcentagens que variam conforme a mı́dia copi-
ada”, diz o artigo de Nádia Guerlenda.

Se a sugestão for acatada pelo Congresso e pela Câmara e
sancionada pela presidente Dilma, o texto passa a regimentar a
questão dos direitos autorais a partir do final de junho, quando
deverá ser entregue pela comissão.

“[...] a cópia deve ser única, feita a partir de uma obra original
e ser de uso privado e exclusivo de quem faz a reprodução, sem
que exista o objetivo de lucro”, explica o artigo da Folha.

Foi aprovada também a pena que julga o plágio intelectual,
ou seja, a apropriação indevida de obras de outro sem as devidas
citações em trabalhos acadêmicos. O plagiador pode ser punido
com prisão de seis meses a um ano, diz o texto da comissão.

O acesso aberto é um grande facilitador na geração do tra-
balho acadêmico, entretanto, todo o cuidado é pouco na hora de
utilizar as obras de outros autores. Sendo assim, a citação e de-
vida referenciação é uma prática a ser incentivada por todos os
envolvidos com o conhecimento cientı́fico.

Fonte: Nádia Guerlenda - Folha de S.Paulo - 24/05/2012

Leia mais em: http://goo.gl/7yCR1

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Japão ultrapassa 1 milhão de
artigos registrados em bases
cientı́ficas de acesso aberto

JAIRO, sigla para “Repositórios On-line Institucionais Japo-
neses”, é um serviço de acesso à informação desenvolvido pelo
National Institute of Informatics (NII). Reúne o conhecimento
acadêmico publicado em artigos, teses e dissertações, boletins de
departamentos, relatórios de pesquisas, softwares, livros e outros
documentos cientı́ficos. O NII coleta os metadados (dados es-
sencias de descrição dos documentos) em diversas instituições no
Japão e disponibiliza em um sistema de arquivos eletrônicos que
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faz a captura automática nos repositórios de todas as universida-
des e oferece o acesso aberto na internet. O milionésimo regis-
tro foi publicado no dia 1o de junho de 2012 e tem como tı́tulo:
“Studies on the Relationship between the Gear-types and the
Fishing Efficiencies in the Trawl Nets II : Relationship between
the Towing Force of the Trawler and the Catch of the Eastern
Net”. Extraı́da diretamente da fonte de informação, a figura
abaixo apresenta os números de registros organizados de acordo
com o tipo de material indexado:

Mais informações sobre o JAIRO:
http://jairo.nii.ac.jp/en

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Fontes de indexação para
periódicos cientı́ficos: um guia
para bibliotecários e editores

Uma interessante fonte de informação, lançada neste ano, ori-
enta pesquisadores, autores e demais interessados com relação
aos benefı́cios da publicação cientı́fica. “Fontes de indexação
para periódicos cientı́ficos: um guia para bibliotecários e edito-
res”, de autoria de Gildenir Carolino Santos, com a colaboração
de Rosemary Passos, esclarece aspectos sobre a publicação
periódica e as diferenças entre publicações cientı́ficas, genéricas
e referenciais. Além de orientações sobre o QUALIS, o capı́tulo
denominado “Fontes de indexação nas diversas áreas”, é um ex-
celente recurso de informação em relação às principais bases de
dados de 43 áreas do conhecimento. Os autores comentam sobre
85 bases de dados, 11 diretórios de indexação e oito portais de
acesso ao conhecimento.

A Biblioteca Virtual de Psicologia (www.bvs-psi.org.
br) e suas principais fontes de informação: Index Psi Periódicos
e PePSIC são apresentadas no guia, que está disponı́vel em acesso
aberto no endereço:

http://goo.gl/VHe4u

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Impacto do Acesso Aberto na
Educação Superior na

América Latina e Caribe

A revista “Educación Superior y Sociedad” publicou seu
último número (v. 16, n. 2, 2011) com o tema “Impacto do
Acesso Aberto na Educação Superior na América Latina e Ca-
ribe”. Dentre os artigos, ressaltamos “Papel do acesso aberto no
surgimento e consolidação das revistas dirigidas na América La-
tina e Caribe”, de autoria de Jorge Enrique Delgado. O artigo teve
como objetivo analisar o papel do acesso aberto no crescimento
de revistas na América Latina nos âmbitos nacional, regional e
global.

Consulte: http://goo.gl/Eaq2q

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Dica de Leitura

Vale a pena ler a matéria “Bibliotecas digitais são tesouros es-
condidos”, publicada no site http://goo.gl/o9h8U no dia
21 de junho de 2012. Na matéria, Moreno Bastos, professor de
Biblioteconomia da UniRio e mestre em Ciência da Informação,
aponta as dificuldades para um número maior de pessoas acessar
todo o material disponı́vel na internet. Ele aponta fatores como:
excesso da qualidade de imagens, os sites que abrigam bibliote-
cas virtuais são precários, softwares pouco amigáveis e falha na
indexação, o que dificulta a recuperação pela busca no Google.
Bastos dá dicas para melhorar o acesso e indica uma lista das
principais bibliotecas digitais brasileiras.

Por Silvana Aguiar Bonifácio

DOI – Norma ISO

A ISO (International Organization for Standardization) pu-
blicou a norma para DOI (Digital Object Identifier) - ISO
26324:2012. A norma regulamenta a criação, registro e
administração do DOI. Atribui um código de identificação in-
ternacional único para objetos, para uso em redes digitais e,
com isso, os profissionais envolvidos na gestão da informação
e produtos terão mais facilidade para administração dos objetos
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digitais. Para maiores informações, acesse:

http://goo.gl/DhBOL
http://goo.gl/iOUds

Por Teresa Peres

Novas Aquisições

Consulte a lista com as recentes aquisições da Biblioteca do
IPUSP. Lista disponı́vel em: http://goo.gl/IkwMQ

Aproveitamos para destacar dois livros dos nossos docentes:

DUNKER, Christian Ingo Lenz. Estrutura e constituição da
clı́nica psicanalı́tica uma arqueologia das práticas de cura, psi-
coterapia e tratamento. São Paulo, Annablume, 2011. 657 p. Ato
psicanalı́tico.

CAPOVILLA, Fernando César (Org). Transtornos de aprendi-
zagem 2 da análise laboratorial e da reabilitação clı́nica para as
polı́ticas públicas de prevenção pela via da educacao. São Paulo,
SP, Memnon, c2011. 285 p.

Por Elaine C. Domingues Martins e Fernanda Guzman

Videoteca

Conheça os novos DVDs do acervo da Videoteca:

- Cisne negro
- A bela da tarde
- Defesa da diversidade sexual
- Maria Montessori: uma vida dedicada às crianças
- O mundo de Sofia
- Freud além da alma
- Freud em Viena
- O aviador
- A ira de Cain
- Lula, o filho do Brasil

Por Maria Marta Nascimento

Notı́cias PePSIC

O Portal PePSIC tem sua primeira revista aceita pela base de
dados PsycINFO: Arquivos Brasileiros de Psicologia, da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro. Queremos parabenizar a
editora Vera Lopes Besset e toda equipe da revista por mais essa
conquista.

O PePSIC é o maior Portal temático de revistas de Psicologia
do mundo.

Por Teresa Peres

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


