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1O SEMESTRE

Por MARIA IMACULADA C. SAMPAIO

Nossa Biblioteca finaliza o 1o semestre de 2013 com notı́cias
sobre os seguintes assuntos: a Biblioteca Digital da USP, Giro
Cultural, debate sobre a formação do psicólogo, defesa de mes-
trado de bibliotecária do IP, BVS Adolec, trabalho em rede e
presença da UNIFOR, número especial da Psicologia: Ciência e
Profissão sobre os “50 anos da profissão de psicólogo no Brasil”,
curso sobre artigo cientı́fico na Biblioteca, I Encontro de revis-
tas de Psicologia das Américas e nova revista sobre o ensino de
Psicologia na América Latina e novidades de livros no Index Psi
Livros.

Para comentários, sugestões ou indicação de notı́cias ao Bo-
letim Informativo, escreva-nos: bibip@usp.br.
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• Bibliotecária do IPUSP defende mestrado na área de “En-
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Biblioteca Digital da USP
atinge a marca de 40 mil teses

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) da Uni-
versidade de São Paulo (USP) atingiu a marca de 40 mil tı́tulos,
entre dissertações de mestrado e teses de doutorado.

Notı́cia completa disponı́vel em:
http://agencia.fapesp.br/17451

Acesse a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações:
http://www.teses.usp.br/

Giro Cultural USP

O programa Giro Cultural USP, da Pró-Reitoria de Cultura e
Extensão Universitária, completa um ano neste mês de junho e,
para comemorar, está organizando passeios abertos ao público.

Durante este último ano, o Giro Cultural USP operou prin-
cipalmente por meio de agendamentos de grupos e em eventos
especiais, como a Feira de Profissões e as semanas de recepção
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aos calouros. Atendeu cerca de duas mil pessoas, entre alunos,
professores e funcionários da USP, alunos de intercâmbio, visi-
tantes estrangeiros, professores e alunos de ensino médio.

Atualmente, o Giro Cultural USP conta com quatro rotei-
ros gratuitos, dos quais três acontecem na Cidade Universitária:
Vista Panorâmica, Acervo Cultural, Acervo Cientı́fico. Outro
passeio oferecido pelo Giro Cultural USP é o roteiro “A USP e a
São Paulo Modernista”, que destaca a presença da USP em São
Paulo e aponta aspectos históricos, culturais e arquitetônicos do
Modernismo na cidade.

Notı́cia completa disponı́vel em:
http://agencia.fapesp.br/17370

Outras informações sobre o Programa, acesse:
http://www.prceu.usp.br/programas/girocultural/

Mesa de Debate
“Formação de Psicólogos e

Relações de Poder”

No dia 13 de maio de 2013, foi realizada, no Salão de Es-
tudos da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, uma “Mesa
de Debate” com profissionais que discutiram temas importantes
relacionados à formação de psicólogos e relações de poder. Na
ocasião, foi realizado, também, o lançamento do livro: Formação
de Psicólogos e Relações de Poder: Sobre a Miséria da Psicolo-
gia, organizado pela Professora Maria Helena Souza Patto.

Fizeram parte da mesa a organizadora do livro e os Professo-
res Conrado Ramos, Edson Passeti, Luis Fernando Saraiva, Paulo
César Endo e Belinda Mandelbaum (Coordenadora da mesa).

Mesa “Formação de Psicólogos e Relações de Poder”, Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP, 13 de maio de 2013. Foto extraı́da de:
http://www.ip.usp.br/.

O evento foi organizado pela Profa. Belinda Mandelbaum em
conjunto com as bibliotecárias Aline Frascareli, Lilian Bianconi
e Angélica Sabadini, da Biblioteca do IPUSP, e contou com a
participação de docentes, alunos e funcionários do Instituto de
Psicologia da USP e profissionais de outras instituições. Após
o debate e lançamento do livro, foi oferecido um delicioso café

para os participantes. O vı́deo com o debate completo está dis-
ponı́vel no Youtube: http://goo.gl/KMd30.

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

Bibliotecária do IPUSP
defende mestrado na área de
“Engenharia da Informação”

É com alegria e satisfação que compartilhamos a notı́cia da
defesa da Dissertação de Mestrado de Aline Maria Frascareli, in-
titulada Uso de Técnicas de Mineração de Textos e Ferramen-
tas de Visualização como Apoio à Pesquisa Cientı́fica, defendida
no dia 27 de maio de 2013, na Universidade Federal do ABC
(UFABC), Santo André, SP.

Aline é bibliotecária da Biblioteca Dante Moreira Leite do
Instituto de Psicologia da USP (IPUSP) desde 2010 e escolheu a
área de Engenharia da Informação, por se tratar de uma área nova
de estudos.

Aline M. Frascareli, durante a defesa de sua Dissertação de Mestrado,
na Universidade Federal do ABC, Santo André, SP, 27 de maio de 2013.

Segundo a autora, “Diante do aumento exponencial de
informação textual, constata-se a dificuldade de compreensão da
estrutura e da dinâmica de desenvolvimento de um campo de
estudo. Assim, torna-se muito difı́cil identificar tendências de
pesquisa por meio da análise individual de cada documento dis-
ponı́vel”.

Aline destaca ainda que “aplicações de sofisticadas técnicas
de mineração de textos e ferramentas de visualização de
informação são fundamentais para dar suporte e complementar
a avaliação humana ao permitir a identificação das relações exis-
tentes no conjunto de dados textuais”.

Aline Maria Frascareli atua em diversos setores na Biblio-
teca, principalmente nas atividades relacionadas ao atendimento
ao usuário. Sem dúvida, os conhecimentos adquiridos pela bibli-
otecária, na área de Engenharia da Informação, irão beneficiar o
seu trabalho e a equipe da Biblioteca.
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A respectiva dissertação estará em breve na estante da Biblio-
teca, disponı́vel para empréstimo e consulta. Ficará, também, em
acesso aberto no site da Universidade Federal do ABC.

Assim, parabenizamos mais uma vez a bibliotecária e nossa
colega de trabalho pela brilhante defesa do seu Mestrado.

Parabéns, Aline!
Equipe da Biblioteca do IPUSP

Referência
Frascareli, A. M. (2013). Uso de técnicas de mineração de textos
e ferramentas de visualização como apoio à pesquisa cientı́fica
(Dissertação de Mestrado). Universidade Federal do ABC, Santo
André, SP.

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

Comitê Cientı́fico da BVS
Adolec define Plano de

Trabalho para 2013

O Comitê Cientı́fico da BVS Adolec reuniu-se no dia 28 de
maio de 2013 para conformar o plano de trabalho que guiará as
ações da Biblioteca Virtual do Adolescente durante este ano de
2013. Thereza de Lamare, Coordenadora da Área Técnica de
Saúde do Adolescente e Jovem do Ministério da Saúde, e Isabel
Bouças, Coordenadora Cientı́fica da BVS Adolec, coordenaram
o encontro que gerou um importante plano para a retomada dessa
importante fonte de informação.

Formar rede de bibliotecas para cooperação, promover o I
Encontro da Rede, garantir a acessibilidade, elaborar um plano
de divulgação e aplicar um questionário aos profissionais obje-
tivando conhecer suas opiniões sobre a Biblioteca Virtual foram
algumas das ações estabelecidas no Plano de Trabalho/2013 da
BVS Adolec.

Comitê Consultivo pousa para foto após a reunião.

A BVS Adolec foi uma das primeiras bibliotecas virtuais
a funcionarem no modelo BVS e nos últimos não conseguiu
avançar como o necessário. O Comitê Consultivo atual abraçou a
causa e se comprometeu a mudar o panorama e colocar a Biblio-
teca Virtual em evidência novamente.

Stand da BVS Adolec no inı́cio de sua operação, em 1999, com a
presença de Abel Packer.

A BVS-Psi participa do Comitê Consultivo, representada por
sua Coordenadora Técnica, que colabora orientando o Comitê
com a experiência de uma BVS de sucesso há mais de 10 anos.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Bibliotecários da UNIFOR
capacitam e apresentam a

BVS-Psi no 8◦ CONPSI

A Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza - UNIFOR
representou a BVS-Psi no Congresso Norte e Nordeste de Psico-
logia, conforme convite realizado pela Coordenação Técnica da
Biblioteca Virtual.

Na quarta-feira, dia 8 de maio de 2013, as bibliotecárias Ga-
briela Alves Gomes, Mı́rian Cristina de Lima e Salete Sampaio
Teófilo foram ao Centro de Eventos do Estado do Ceará para
verificar as instalações do stand e viabilizar a organização para
o dia seguinte. Visando otimizar a participação da equipe nos
dois dias do evento, Leonilha Lessa, diretora da Biblioteca da
UNIFOR, organizou a equipe da seguinte maneira:

Quinta-feira (09/05/13)
Manhã - Leonilha Lessa, Mı́rian Cris e Lavynha Bessa
Tarde - Salete Sampaio e Eduardo Lima

Sexta-feira (10/05/13)
Manhã - Gabriela Alves e Salete Sampaio
Tarde - Gabriela Alves e Eduardo Lima
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Bibliotecária Salete Sampaio explicando o funcionamento da BVS-Psi
(Foto 1) e Bibliotecárias Leonilha Lessa e Mı́rian Cris (Foto 2).

Participantes recebendo orientações sobre a BVS-Psi.

Aos visitantes do stand foi explicado como buscar na BVS-
Psi e sobre o rico conteúdo das bases de dados que compõem a
Biblioteca Virtual de Psicologia.

Foram capacitados 131 participantes do Congresso, de 21 es-
tados e 59 instituições diferentes do paı́s. Além da apresentação
dos recursos da BVS-Psi a equipe da UNIFOR distribuiu materi-
ais de divulgação, como postais, folderes e marcadores de página
para que os psicólogos pudessem levar de forma impressa um
pouco da mais importante Biblioteca Virtual de Psicologia da
América Latina.

Visitante do stand com Maria do Carmo Guedes e Nádia Rocha.

Nádia Rocha, William B. Gomes, Maria do Carmo Guedes, entre os
bibliotecários.

O trabalho em rede opera grandes realizações, sem dúvida.

Por Leonilha Lessa e Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Psicologia: Ciência e
Profissão publica Número

Especial sobre os “50 Anos da
Profissão de Psicólogo no

Brasil”

A revista Psicologia: Ciência e Profissão (PCP) publicou
um número especial em comemoração aos 50 anos da profissão
de psicólogo no Paı́s “50 Anos da Profissão no Brasil” (PCP,
ano 32, 2012). Editada pelo Conselho Federal de Psicologia
(CFP), desde 1981, a revista tem como missão principal “con-
tribuir para a formação profissional do psicólogo brasileiro, bem
como socializar o conhecimento psicológico produzido por aque-
les que pesquisam e/ou atuam no campo da Psicologia”. (http:
//www.scielo.br/revistas/pcp/paboutj.htm)

O número especial conta com 21 artigos de profissio-
nais de diversas instituições do Paı́s,
que procuraram mostrar em suas
contribuições “a diversidade da Psi-
cologia em relação à importância da
História para pensar a profissão, na
intersecção dessa área do conheci-
mento com diferentes saberes, suas
intervenções e perspectivas no Brasil
e na América Latina”. (PCP, Edito-
rial, 2012, p. 1). Além dos artigos, a
publicação conta com uma entrevista
e um texto de homenagem, totalizando, assim, 332 páginas de
relevantes trabalhos comemorativos.

Um dos artigos, “Em nome da Memória”, de Maria Auxili-
adora de A. C. Arantes, apresenta breves estórias sobre o assas-
sinato de cinco psicólogas, que foram executadas durante a di-
tadura civil militar, na década de 70. Dentre as vı́timas, estão as
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ex-alunas do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
(IPUSP) Iara Iavelberg e Aurora Maria Nascimento Furtado.

Na seção “Entrevista”, o profissional entrevistado foi o Pro-
fessor Dr. Arrigo Leonardo Angelini, psicólogo, portador da pri-
meira inscrição no Conselho Regional de Psicologia do Brasil.
Angelini foi o primeiro diretor do Instituto de Psicologia da USP,
criado em 1969 (Decreto Estadual 52.326, de 16 de dez. de 1969).

A entrevista foi realizada no Conselho Regional de Psicolo-
gia de São Paulo, em 21 de maio
de 2012, pelos psicólogos Marilene
Proença R. Souza (Professora do
IPUSP), Marcelo Tavares (Profes-
sor da UnB) e Neuza M. de F. Gua-
reschi. Angelini falou sobre a tra-
jetória histórica da Psicologia no
Paı́s e logo no inı́cio da conversa
aponta sua participação na campa-
nha para aprovação da lei que criou
a profissão de psicólogo (Lei n.
4.119).

Em relação ao desenvolvimento da Psicologia, Angelini nos
fala que é preciso “lembrar que o desenvolvimento da Psico-
logia em nosso meio verificou-se a partir de três vertentes: da
educação, que foi a principal, do trabalho e da medicina. Assim
se desenvolveram, respectivamente, a Psicologia educacional, a
organizacional e a clı́nica. Da educacional, cabe lembrar o papel
desempenhado inicialmente pelas tradicionais Escolas Normais e
seus laboratórios, como o do antigo Instituto de Educação Cae-
tano de Campos, em São Paulo. Da organizacional, recorda-se
a atuação pioneira do eng. Roberto Mange, no Liceu de Artes
e Ofı́cios de São Paulo, nas estradas de ferro e no SENAI. Da
clı́nica, caberia mencionar a atuação dos médicos psiquiatras nas
clı́nicas psicológicas. O método psicológico predominante era o
dos testes, elaborados nas próprias instituições onde eram aplica-
dos, ou os do exterior, traduzidos e algumas vezes aqui aferidos
...” (p. 324).

No final da entrevista Arrigo agradece os entrevistadores e
acrescenta: “... estou muito satisfeito e extremamente emoci-
onado, sendo o psicólogo com o registro número 1 no CRP-
06, por estar ainda vivo ..., e poder participar desta significativa
efeméride.” (p. 326).

Na seção “Homenageado”, Professor César Ades (1943-
2012), um dos maiores psicólogos bra-
sileiros, foi o homenageado. Docente
do Instituto de Psicologia da USP por
mais de 40 anos e um dos maiores
especialistas em Comportamento Ani-
mal do Brasil, Ades foi, também, dire-
tor (2000-2004) e vice-diretor (1998-
2000) do IPUSP. No perı́odo de 2008
a janeiro de 2012, foi diretor do Ins-
tituto de Estudos Avançados da USP
(IEA-USP).

A respectiva homenagem apresenta informações biográficas,
acadêmicas e profissionais e aponta algumas falas de César Ades
em relação à Psicologia e ao profissional Psicólogo, já publica-

das na PCP: “... A graça da Psicologia é ser assim diversa, não
quero que haja uma única linguagem, mas ela precisa encontrar
uma proposta unificada dentro da diversidade”. Em relação às
mudanças ocorridas na atividade de psicólogo: “Fico impressi-
onado de ver a expansão da área. Há uma nova consciência psi-
cológica, e o número de psicólogos condiciona progressos na pes-
quisa, na compreensão, na atuação social” (p. 332).

Parabenizamos o Conselho Federal de Psicologia, a Comissão
Editorial do número especial e a atual editora da revista, Profes-
sora Marilene Proença R. de Souza, pela iniciativa e relevante
publicação e, também, pelo importante papel que o periódico
vem desempenhando para o desenvolvimento da profissão no
Paı́s.

Referência
Psicologia: Ciência e Profissão. (2012). 32 (Número Espe-
cial: 50 Anos da Profissão no Brasil), 1-332. Disponı́vel em:
http://goo.gl/7nQPC

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

Curso Artigo Cientı́fico: dos
fundamentos à submissão

Neste mês, o curso Artigo Cientı́fico: dos fundamentos à
submissão contou com a participação de 35 alunos de várias
instituições. A redação do artigo cientı́fico vem despertando o
interesse de psicólogos atuantes em diversas instituições, como
por exemplo a Vara de Famı́lia e o Ministério Público da Bahia,
que enviaram três e cinco participantes, respectivamente.

Maria Imaculada C. Sampaio ministrando aula aos participantes. São
Paulo, 11 de junho de 2013. Foto: Renato Passos.

As datas e horários para o curso Artigo Cientı́fico: dos funda-
mentos à submissão em 2013 estão disponı́veis no site da Biblio-
teca. Acesse: http://goo.gl/R2R9V.
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Participantes durante o curso. São Paulo, 11 de junho de 2013. Foto:
Renato Passos.

No mês de agosto, o curso será oferecido nos dias 20 e 21,
das 9h às 12h.

Faça sua inscrição! Envie um e-mail para bibip@usp.br in-
formando o interesse.

Por Aline Frascareli e Maria Imaculada Cardoso Sampaio

I Encontro de Revistas de
Psicologia das Américas

inserido no XXXIV Congresso
Interamericano de Psicologia

De 15 a 19 de julho de 2013, acontecerá em Brası́lia o
XXXIV Congresso Interamericano de Psicologia. Como ativi-
dade integrada ao evento, acontecerá no dia 15 de julho, o I En-
contro de Revistas de Psicologia das Américas.

O crescimento em quantidade, qualidade e visibilidade que
as revistas têm alcançado torna necessário que os editores com-
partilhem experiências, conhecimentos e discutam dificuldades e
possibilidades de cooperação.

O I Encontro tem como objetivo criar um espaço de diálogo,
reflexão, colaboração e cooperação entre os editores das revistas
em termos de: qualidade editorial (melhorias em tempos e pro-
cessos editoriais), qualidade cientı́fica (qualificar a revisão por
pares); visibilidade (maximizar impactos acadêmicos, tais como
aumento das citações e uso social do conhecimento gerado pelos
resultados de pesquisas cientı́ficas); sustentabilidade administra-
tiva e financeira das revistas.

Mais de 60 editores confirmaram presença. Representando a
Biblioteca Dante Moreira Leite, a BVS-Psi, o PePSIC e a ABE-
CiPsi, participarão Maria Imaculada Cardoso Sampaio e Teresa
Peres.

Leia notı́cia disponı́vel no site da ABECiPsi:
http://goo.gl/ePZtl

Outras informações sobre o evento, acesse:
http://www.sip2013.org/

Nova revista dedicada ao
Ensino de Psicologia

A revista Integración Académica en Psicologı́a acaba de pu-
blicar seu segundo número e vem pre-
encher uma lacuna na área de Psicolo-
gia. Dedicada ao ensino e formação do
psicólogo latino-americano, a revista
é de responsabilidade da Associação
Latino-Americana para Formação e
Ensino da Psicologia. Como diz Ma-
nuel Calviño, editor da revista e se-
cretário executivo da União Latino-
Americana de Psicologia, no Edito-
rial: “Quienes han pasado por la ex-

periencia de construir y posicionar una revista en el universo
hegemónico de las publicaciones, saben muy bien que el ca-
mino es escabroso”. Porém, essa empreitada é imprescindı́vel e
alentadora, finaliza o editor.

Este número traz um artigo de autoria de Gustavo Marti-
neli Massola, editor da revista Psicologia USP: Pré-iniciação
cientı́fica e o ensino de Psicologia para adolescentes por meio
do Projeto “Identidade, território e participação”.

Acesse o fascı́culo:
http://integracion-academica.org/

Em breve, a revista estará disponı́vel no Portal PePSIC.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Index Psi Livros

Conheça os lançamentos da Zagodoni Editora (www.
zagodonieditora.com.br), um dos Parceiros da Biblio-
teca Virtual em Saúde - Psicologia - BVS-Psi ULAPSI Bra-
sil. Através do Index Psi Livros, é possı́vel acompanhar os
lançamentos do mercado editorial brasileiro na área de Psicolo-
gia.
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Por Carla Nascimento

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
Divulgação – Ana Rita J. Linguanotto, Carla Nascimento, Fer-
nanda Leite Guzman, Helina Alves de Araújo e Teresa Peres

Site: www.ip.usp.br/biblioteca
Contato: bibip@usp.br


