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HOMENAGEM AO PROF. CÉSAR ADES

Por APARECIDA ANGÉLICA Z. PAULOVIC SABADINI

“Um Grande Amigo do Centro de Memória e da Biblio-
teca Dante Moreira Leite do IPUSP” - Esse é o tı́tulo que esco-
lhemos para
prestar uma
singela ho-
menagem ao
nosso que-
rido Profes-
sor César
Ades (1943-
2012). Por
muitos anos,
tivemos o
prazer de Prof. César Ades, nos jardins do IPUSP
conviver com esse grande e querido amigo na Biblioteca e po-
derı́amos relatar nessa homenagem várias experiências que vi-
venciamos com o Professor César Ades - ou seja, com o pesqui-
sador, diretor, editor... mas escolhemos falar do professor amigo
e do trabalho realizado junto ao Centro de Memória sediado na
Biblioteca do Instituto.

Assim, compartilharemos em breve com os nossos leitores
um Número Especial do Boletim, com um pouco dessa nossa
convivência com o Professor César, que nos deixa grandes e
ricas lembranças de muitos momentos compartilhados, grandes
contribuições para a memória da Psicologia na Universidade de
São Paulo, belos exemplos a serem seguidos e muitas saudades...

Prêmio Monográfico César
Ades - Desafio para o futuro

da Psicologia

“A Psicologia tem que se colocar taticamente diante da so-
ciedade, em função de sua inovação e de cenários futuros. Ela
não tem o valor de outras iniciativas que são estratégicas na me-
dida em que geram recursos, ela é estratégica em função do bem-
estar que pode gerar, e isso é essencial”. Esta declaração do

Prof. César Ades para a revista do CFP está registrada no site do
Prêmio Monográfico César Ades. O Prêmio é uma merecida ho-
menagem do Conselho Federal de Psicologia ao pesquisador, pro-
fessor e psicólogo, reconhecido por “sua inegável contribuição
para o desenvolvimento da Psicologia no Paı́s”, como registrado
no convite da cerimônia. O evento aconteceu no dia 27 de junho
de 2012, às 17 horas, no auditório do Conselho Regional de Psi-
cologia da 6a Região (CRP 06) e abriu as inscrições ao Prêmio.

Mesa de abertura do Prêmio

Foram momentos de muitas lembranças e emoções, que
encontraram eco nas palavras dos
convidados durante o lançamento
do Prêmio, principalmente nos dis-
cursos de Emma Otta e Lia Ades.
Lia recordou o César pai, amigo
e pesquisador incansável e apaixo-
nado. Emma lembrou o profissio-
nal, professor, orientador, diretor,
amigo e ser humano de grande va-
lor. Concluiu seu discurso dizendo:
“Emoções negativas são adaptati-
vas para enfrentar ameaças a curto
prazo, enquanto as emoções positi-
vas ampliam a atenção e encorajam Lia Ades
a flexibilidade cognitiva, que potencialmente irá garantir nosso
sucesso a longo prazo enquanto grupo. O Prof. César nos conta-
giava com seu sorriso e, sem que nos déssemos conta, nos ajudava
a ver a floresta e a escapar de visões afuniladas”.
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Lia Ades, familiares e amigos

Seria coincidência o Professor ministrar a disciplina
“Motivação e Emoção” nos últimos tempos? Sei lá. Sauda-
des do Prof. César aqui na Biblioteca...

O regulamento do Prêmio está disponı́vel no site:
http://premiocesarades.cfp.org.br/

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Novo Membro da Comissão
Executiva do Centro de

Memória do IPUSP

Professor Lino de Macedo é o novo membro da Comissão
Executiva do Centro de Memória do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (CM-IPUSP). A indicação do nome
do Professor Lino para compor a Comissão, para o lugar que ocu-
pava o Professor César Ades, foi feita pelos membros da atual
Comissão à Congregação do IPUSP. Na sessão ordinária de 21 de
maio de 2012, a Congregação do Instituto aprovou por unanimi-
dade a indicação.

Professores Lino de Macedo e César Ades.
Posse na Academia Paulista de Psicologia.

Centro de Integração Empresa-Escola. São Paulo, 21/08/2008.

Lino de Macedo é graduado em Pedagogia pela Faculdade
de Filosofia Ciências e Letras de São José do Rio Preto, SP. É
mestre, doutor e livre-docente em Psicologia pela Universidade
de São Paulo. Docente aposentado (a partir de agosto de 2011)
do IPUSP, onde exerceu o cargo de professor titular. Atualmente
é professor e orientador no Programa de Pós-Graduação em Psi-
cologia Escolar e do Desenvolvimento Humano no IPUSP e co-
ordenador pedagógico do Hospital Infantil Sabará. Membro da
Academia Paulista de Psicologia, desde 2008, onde ocupa a Ca-
deira n. 22. Foi diretor do Instituto no perı́odo de 1996 a 2000.
Durante sua gestão, Professor César Ades foi o vice-diretor.

A equipe do Centro de Memória agradece a disponibilidade
e a colaboração do Professor Lino de Macedo e deseja uma feliz
gestão. Nossas boas-vindas ao Centro de Memória, Professor
Lino!

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

CAPES homenageia
Professora do IPUSP

Carolina Bori

Em 2012, a categoria Ciências Humanas, Linguı́stica, Letras
e Artes, Ciências
Sociais Aplicadas
e Multidisciplinar
(Ensino) é deno-
minada “Grande
Prêmio Capes de
Tese Carolina Mar-
tuscelli Bori (2012)”.
A justa homena-
gem à primeira cien-
tista brasileira reflete
o valor da pesqui-
sadora, professora
emérita da USP, ori- Carolina Bori
entadora e gestora de grandes projetos que ajudaram a mudar o
panorama da ciência no Paı́s.

Leia notı́cia: http://goo.gl/jN5HU

Para conhecer um pouco mais sobre a história da Profa. Ca-
rolina Bori, acesse o site do Centro de Memória do IPUSP:
http://goo.gl/fpRNr.

Por Aline Frascareli
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Dicionário histórico de
Instituições de Psicologia no

Brasil

Lançado em 2011, o Dicionário foi elaborado no perı́odo
de 2006 a 2009, com o apoio da CAPES, envolvendo três
instituições, UERJ, UFMG e PUC-SP, e contando com a
participação de pesquisadores do Grupo de Trabalho em História
da Psicologia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Psicologia (ANPEPP) e com o apoio do Conselho
Federal de Psicologia (CFP).

De acordo com Humberto Verona, na apresentação da obra:
“O Dicionário Histórico de Instituições de Psicologia no Bra-
sil, que agora temos o prazer de apresentar, foi organizado após
o lançamento do Dicionário Biográfico da Psicologia no Brasil,
publicado em 2001. O apoio do Conselho Federal de Psicolo-
gia (CFP) aos dicionários insere-se em um projeto do Conselho
chamado Memória da Psicologia Brasileira, que tem por finali-
dade contribuir para resgatar e ampliar o conhecimento sobre a
evolução histórica da área da Psicologia no Brasil, em seus as-
pectos de produção intelectual, cientı́fica, institucional e profissi-
onal. Ao lado dos dicionários, fazem parte do projeto as coleções
de livros Clássicos da Psicologia Brasileira, Histórias da Psicolo-
gia Brasileira e Pioneiros da Psicologia Brasileira, além de vı́deos
biográficos. O projeto Memória tem contado, desde o seu inı́cio,
com a colaboração do Grupo de Trabalho em História da Psico-
logia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Psicologia.”

Introduzindo a importante publicação, Ana Maria Jacó-Vilela
explica:
“A confecção do Dicionário revelou-
se um desafio, dada a inexistência
de pesquisa prévia sobre muitas
instituições. O funcionamento se-
guiu a lógica anteriormente uti-
lizada no Dicionário Pioneiros,
quando membros do GT foram
encarregados de áreas temáticas
ou regiões geográficas. Assim,
membros do GT de alguns es-
tados/regiões foram encarrega-
dos de buscar pesquisadores que
pudessem redigir verbetes sobre
instituições de determinados esta-

Dicionário Instituições

dos/regiões (destaque deve ser dado aqui à colega Nádia Rocha,
que assumiu, sozinha, a responsabilidade pelas regiões Norte-
Nordeste). Contudo, foi necessário lançar mão de dois pesqui-
sadores de fora do GT nos casos do Espı́rito Santo e da Região
Centro-Oeste, casos que nos interessavam particularmente por-
que não constava no Dicionário Pioneiros nenhum personagem
destes dois lugares. Neste sentido, consideramos que este Di-
cionário não é uma obra acabada. Muitas instituições certamente

não constam dele e algumas informações estão incompletas. Pro-
curaremos suprir essas deficiências com o projeto de construir
uma versão online deste Dicionário o mais rapidamente possı́vel,
tornando-o disponı́vel através da BVS-Psi.”

Diante da grandeza da obra, só nos resta convidar os leito-
res a navegarem pelos 265 verbetes disponı́veis no Dicionário,
publicado nos livros eletrônicos da BVS-Psi ULAPSI Brasil, e
reviverem um pouco da história das instituições que colaboraram
na construção de uma Psicologia cada vez mais atuante enquanto
ciência e profissão.
Acesse: http://goo.gl/KN1hD

Aproveitamos e estendemos o convite para que visitem
também o Dicionário Biográfico da Psicologia Brasileira igual-
mente publicado na BVS-Psi.
Acesse: http://goo.gl/exWi4

Dicionário Biográfico da Psicologia Brasileira

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

A luta pelo acesso aberto
continua

Desta vez é o governo britânico que decidiu que até 2014 to-
dos os estudos cientı́ficos subvencionados com dinheiro público
deverão estar disponı́veis em acesso aberto para que o público
possa se beneficiar dos resultados das pesquisas. A polêmica
é maior ainda porque o sistema eleito pelo governo é o modelo
“ouro”, no qual o que é publicado deve estar imediatamente dis-
ponı́vel na Internet, sem nenhum perı́odo de embargo.

Parece que nos próximos anos teremos muitas mudanças no
modelo de negócio das revistas cientı́ficas, com ganhos para o
avanço da ciência. Com os artigos das melhores revistas dis-
ponı́veis sem custos na Internet, as pesquisas serão retroalimenta-
das pelo conhecimento de impacto e o resultado será uma ciência
democraticamente qualificada.
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A notı́cia completa pode ser lida no site do jornal “El paı́s”
no endereço: http://goo.gl/d3FAZ.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Novas Aquisições

A lista com as recentes aquisições da Biblioteca do IPUSP já
está disponı́vel no site da Biblioteca. Para conhecer os tı́tulos,
acesse: http://goo.gl/2mU3z.

Aqui dois aperitivos da lista, cortesia da Editora Juruá, nova
integrante do Index Psi Livros.

Psicanálise e toxicomania

Mediação e guarda compartilhada

Por Elaine C. Domingues Martins e Fernanda Guzman

Por Carla Nascimento

Videoteca

Conheça os novos DVDs do acervo da Videoteca:

Um sonho possı́vel // Ana e o rei // É proibido fumar // Foi ape-
nas um sonho // Blaise Pascal // Assassino a preço fixo // Foucault
// Network - rede de intrigas // Os amores de Maria // Uma vida
em 12 palavras (vı́deo para treinamento) // O Sapinho (vı́deo para
treinamento) // Ilha do medo // Minhas mães e meu pai // Netto
perde sua alma // Um certo olhar // Quem quer ser um milionário?
// Razão e sensibilidade // Entre os muros da escola // Pensadores
e a educação - Carl G. Jung // A ponte // Tudo sobre minha mãe
// Moça com brinco de pérola // Pluralidade Cultura - a escola
(documentário) // História de morar (documentário)

Por Maria Marta Nascimento

Ensino a distância: a
experiência na formação de

profissionais de saúde do
Brasil com o uso da Biblioteca

Virtual em Saúde (BVS)

O tı́tulo é do capı́tulo escrito por Elisabeth Peres Biruel,
Cláudia Hofart Guzzo, Carmen Verônica Mendes Abdala e Ro-
semeire Rocha Pinto, bibliotecárias do Centro Latino-Americano
de Informação em Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS),
para relatar a experiência de sucesso do curso a distância para
formação de profissionais da saúde no uso da Biblioteca Virtual.

Segundo as autoras, “os cursos de acesso e uso dos serviços
e fontes de informação da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
desenvolvidos pela BIREME/OPAS/OMS, representam uma es-
tratégia para promover o uso da informação e evidências ci-
entı́ficas no processo de decisão em saúde, estabelecendo como
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resultado esperado o desenvolvimento das capacidades para
gestão baseada em evidências”.

A figura a seguir, extraı́da do capı́tulo, apresenta a
distribuição dos alunos por categoria profissional. Considerando
que 3% dos participantes foram profissionais da Psicologia, fica-
mos incentivadas(os) a aproveitar a experiência e pensar em um
curso dessa natureza para os usuários da Biblioteca Virtual de
Psicologia (BVS-Psi). Vamos lá equipe?

Distribuição dos alunos por área de atuação.
Reproduzida de: http://goo.gl/EjpCY

Referência
Biruel, E. P., Guzzo, C. H., Abdala, V. M., & Trindade, R.
R. P. (2011). Ensino a distância: a experiência na formação
de profissionais de saúde do Brasil com o uso da Biblio-
teca Virtual em Saúde (BVS). In Bianconcini, M. A., (org.).
As tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no De-
senvolvimento de Profissionais do Sistema Único de Saúde
(SUS). (pp. 219-231). Recuperado em 04 de julho de 2012,
de http://www.isaude.sp.gov.br/smartsitephp/
media/isaude/file/Livro_EAD_completo.pdf

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Thomson Reuters divulga
novos fatores de impacto

A Thomson Reuters divulgou o 2011 Journal Citation Re-
ports, com os fatores de impacto de revistas cientı́ficas. Nesse
resultado, 528 tı́tulos apareceram pela primeira vez. As revistas
com maiores fatores de impacto em 2011 foram: Nature (36.280),
Science (31.201) e Proceedings of the National Academy of Sci-
ences (9.681). Dezesseis tı́tulos brasileiros apresentaram fator
de impacto 1 ou maior que 1 na edição para “Ciência” em 2011,
três dos quais publicados por unidades da Universidade de São
Paulo (USP). Leia notı́cia completa no site Agência FAPESP:
http://agencia.fapesp.br/15874

Por Teresa Peres

CNPq lança nova versão da
Plataforma Lattes

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tec-
nológico (CNPq) lançou no dia 23 de julho a nova versão de sua
Plataforma Lattes. A Plataforma apresenta novas funcionalidades
e mudanças na forma de visualização dos dados.

Leia notı́cia: http://goo.gl/JyL2G
Acesse a nova Plataforma Lattes:
http://lattes.cnpq.br/
Tutorial disponı́vel no site da Plataforma Lattes:
http://goo.gl/XKxrV

Por Aline Frascareli

FAPESP e Thomson Reuters
anunciam acordo para
integração de bases de
informação cientı́fica

A FAPESP e a divisão de propriedade intelectual e ciência
da Thomson Reuters anunciaram, no dia 25 de julho, um acordo
para integrar a base de dados do Programa Scientific Electronic
Library Online (SciELO) à Web of Knowledge, a mais abrangente
base internacional de informações cientı́ficas.

Leia notı́cia completa no site Agência FAPESP:
http://agencia.fapesp.br/15943

No próximo número do Boletim Informativo daremos outras
informações.
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Diversidade na Biblioteca

No dia 6 de agosto, segunda-feira, o ciclo Diversidade na
Biblioteca recebe a pedagoga e doutoranda em Educação pela
FEUSP Elisabete Regina Baptista de Oliveira para o debate sobre
assexualidade: “Minha vida de ameba”: os assexuais na socie-
dade do desejo sexual compulsório. O evento é gratuito e aconte-
cerá às 14h no auditório Carolina Bori do Instituto de Psicologia
da USP. Inscrições pelo e-mail bibip@usp.br.

Compartilhe e compareça!

Por Tatiana Carvalho

Treinamento Metodologia
SciELO

No perı́odo de 27 a 31 de agosto, das 9h às 17h, acontecerá
na Biblioteca Dante Moreira Leite o treinamento para editoração
e marcação de revistas cientı́ficas usando a metodologia SciELO.

Desta vez teremos a presença de revistas de outros paı́ses da
América Latina, além do Brasil.

Os interessados deverão enviar e-mail para coordenacao@bvs-
psi.org.br.

Por Teresa Peres

Novos tı́tulos aprovados para o
Portal PePSIC

Na reunião do dia 14 de junho, o Comitê Técnico Cientı́fico
aprovou mais nove tı́tulos para serem publicados no Portal de
Periódicos Eletrônicos PePSIC. São eles:

1. Cadernos de Psicanálise - Cı́rculo Psicanalı́tico do Rio de
Janeiro - Rio de Janeiro/RJ

2. Revista Estudos Interdisciplinares em Psicologia - Univer-
sidade Estadual de Londrina - Londrina/PR

3. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia - Universi-
dade Federal de Uberlândia - Uberlândia/MG

4. Revista Psicologia e Saúde - Universidade Católica Dom
Bosco - Campo Grande/MS

5. Revista Salud y Sociedad - Universidad Católica Del Norte
de Concepción y de Tarapacá - Colômbia

6. Revista Psicogente - Universidad Simón Bolivar -
Colômbia

7. Neuropsicologia Latinoamericana - Sociedade Latinoame-
ricana de Neuropsicologı́a

8. IGT na Rede - Instituto Gestalt Terapia - Rio de Janeiro/RJ

9. Revista de Psicologia GEPU - Universidad Del Valle -
Colômbia

Por Teresa Peres

Equipe do Boletim Informativo

Biblioteca Dante Moreira Leite IPUSP
Aline Frascareli – Edição e Diagramação
Vanessa Cristine de Oliveira Martins – Revisão de Textos
Rosangela Brandão de Souza – Fotos da Cerimônia “Prêmio Mo-
nográfico César Ades” e Videoteca
Maria Imaculada Cardoso Sampaio – Revisão Geral

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


