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Por ALINE FRASCARELI

27 de agosto! Parabenizamos os psicólogos pelo seu dia!!!
Nesse segundo semestre, a Biblioteca Dante Moreira Leite

irá participar de vários eventos. Entre eles, teremos a exposição
“Hiroshima e Nagasaki em São Paulo: testemunho, inscrição e
memória das catástrofes”, que acontecerá agora em setembro.
As informações sobre a participação da Biblioteca do IPUSP nos
eventos estarão disponı́veis nesse e nos próximos boletins.

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

Hiroshima e Nagasaki
em São Paulo

O evento “Hiroshima e Nagasaki em São Paulo: testemunho,
inscrição e memória das catástrofes” acontecerá de 11 a 21 de
setembro na Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP. A aber-
tura do evento será no dia 11 de setembro com testemunhos de
pessoas que sobreviveram aos bombardeios. Participe!!!

Acesse a programação: http://goo.gl/jG7rI
Leia notı́cia USP Online: http://goo.gl/n0sYt

Por Aline Frascareli

Disciplina Acesso Técnico à
Informação Cientı́fica em

Psicologia

A Biblioteca Dante Moreira Leite, em parceria com a Profa.
Belinda P. H. Mandelbaum (PST), está oferencendo a disciplina
optativa: Acesso Técnico à Informação Cientı́fica em Psicologia.

A disciplina, oferecida desde o ano de 2009, tem como obje-
tivo iniciar os alunos de graduação na tarefa de preparar artigos
cientı́ficos.

Para conhecer um pouco mais sobre a disciplina, leia notı́cia
do ano de 2010: http://goo.gl/tsOU9

Por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

Autores USP têm Desconto
para Publicar em Revistas da

BioMed Central

A Universidade de São Paulo tornou-se parceira da Bio-
Med Central - casa publicadora que mantém um conjunto de
periódicos de alto fator de impacto e que oferece 243 periódicos
de acesso aberto. Segundo o informe do DT/SIBIUSP, de 17 de
agosto de 2012, via e-mail, a “parceria beneficiará a USP de duas
maneiras:

1. Os autores da USP terão 25% de desconto para a
publicação de seus artigos em qualquer revista da BioMed
Central; o preço do artigo varia de revista para revista.

2. O SIBiUSP receberá a transferência do texto completo pu-
blicado por todo e qualquer pesquisador da casa e respecti-
vos metadados, para a Biblioteca Digital de Produção Inte-
lectual, no prazo de 24 horas da publicação - isto será feito
sempre que um artigo novo da USP é publicado”.
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O endereço para acesso ao BioMed Central é
http://www.BioMedCentral.com, onde está disponı́vel
um tutorial para submissão de artigos. O perı́odo de assinatura
é de julho de 2012 a junho de 2013.

O e-mail de contato na BioMed Central é o da Sra. Natalia
Timiraos (Natalia.Timiraos@biomedcentral.com)

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Biblioteca Digital da
Produção Intelectual da USP

Iniciaram-se os treinamentos para que todas as bibliotecas da
USP conheçam a Biblioteca Digital da Produção Intelectual da
Universidade de São Paulo (em versão beta), ministrados por Josi
Perez, Roseli Toyoda e Waldo de Oliveira. No dia 7 de agosto
de 2012, representando a Biblioteca Dante Moreira Leite, estive-
ram presentes as bibliotecárias Aline Frascareli e Silvana A. X A.
Bonifácio na FMVZ.

A Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP (BDPI)
ampliará a visibilidade das nossas produções intelectuais para a
comunidade acadêmica nacional e internacional e também pre-
servará a memória institucional. Foi desenvolvida no software
Dspace e estruturada com padrões internacionais como DRIVER
Project e protocolos OAI/PMH (coleta e disseminação), SWORD
(depósito) e Z39.50 (recuperação).

A BDPI armazenará diferentes tipos de produção acadêmica
de cada Unidade/Departamento de ensino e pesquisa da USP e
será uma ferramenta para geração de indicadores qualificados
sobre a Universidade.

Por Silvana A. Xavier Aguiar de Bonifácio

USP planeja sistema
centralizado de revisão e
tradução de publicações

Para agilizar a publicação de revistas cientı́ficas, o Sistema In-
tegrado de Bibliotecas (SIBi) da USP quer centralizar os serviços
de revisão e tradução de artigos.

Acesse notı́cia completa: http://goo.gl/roj4Q
Fonte: USP online

Semana do Psicólogo
Presente da APA e Dot.Lib

De 28 de agosto a 3 de setembro de 2012, a Dot.Lib, dis-
tribuidor das bases de dados da APA - American Psychological
Association no Brasil, disponibilizará um Trial para as bibliote-
cas da ReBAP explorarem os recursos disponı́veis para pesquisa
e divulgarem aos seus usuários. A Biblioteca do IPUSP oferece o
login e senha para os alunos, professores e pesquisadores que se
interessarem em acessar as importantes fontes de informação da
APA.

Outras informações: http://goo.gl/GSyNK

Por Carla Nascimento

Dia Nacional da BVS-Psi

No dia 28 de agosto, às 14h, em comemoração ao Dia Na-
cional da BVS-Psi, tivemos o “Tira-Dúvidas Virtual”, transmi-
tido pelo IPTV/USP. A mesa foi coordenada por Maria Imacu-
lada Cardoso Sampaio (Chefe Técnica de Serviço da Biblioteca
IPUSP e Coordenadora da ReBAP e BVS-Psi ULAPSI) e teve
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a participação de Ana Paula Noronha (Professora da Univer-
sidade São Francisco), Gabriela Andrade da Silva (Aluna de
Pós-Graduação da Universidade de São Paulo), André Monezi
(Psicólogo e Professor da Faculdade Anhembi Morumbi) e Ra-
fael Monho Pinto Ribeiro (Aluno de Graduação da Faculdade
Anhembi Morumbi). Questões levantadas no debate virtual do
ano passado foram retomadas e os participantes responderam as
dúvidas a partir de buscas práticas na BVS-Psi.

Por Aline Frascareli

Nono Congresso Regional de
Informação em Ciências da

Saúde – CRICS9

Os expressivos avanços na construção das Bibliotecas Vir-
tuais de Psicologia na América Latina garantirão destaque à
BVS-Psi durante a 6a Reunião de Coordenação Regional da BVS
(BVS6), que terá como tema central eSaúde e o desenvolvimento
da BVS e será realizada em Washington, D.C., nos dias 20 e 21
de outubro de 2012, durante o Congresso Regional de Informação
em Ciências da Saúde – CRICS9.

Informações sobre o CRICS: http://goo.gl/lCGh5

Por Carla Nascimento

Lançamento da BVS-Psi
Paraguai

A Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia da União Latino-
Americana das Entidades de Psicologia do Paraguai (BVS-Psi
ULAPSI Paraguai) foi apresentada ao público no dia 10 de agosto
de 2012.

Leia notı́cia completa sobre o lançamento da BVS-Psi Para-
guai: http://goo.gl/zcmkI

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

BVS-Psi ULAPSI Uruguai

A Biblioteca Virtual de Psicologia Uruguai foi certificada em
9 de agosto de 2012 pela BIREME/OPAS. A BVS-Psi Uruguai é
a segunda biblioteca temática de Psicologia a ser certificada pela
BIREME. A primeira foi a do Brasil.

Leia a carta de certificação: http://goo.gl/4FTfu

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Rede Brasileira de Bibliotecas
da Área de Psicologia

Nossa rede continua avançando. Temos mais 2 bibliotecas:

• Instituto de Psicologia Aplicada e Formação – IPAF de São
Paulo-SP

• Centro Universitário La Salle – UNILASALLE de Canoas-
RS

Bem-vindas a nossa valente rede!!!

Por Carla Nascimento

Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias

O Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU)
ocorre a cada 2 anos, sendo um dos fóruns de destaque da área de
Biblioteconomia e Ciência da Informação no Brasil.

Neste ano, o XVII SNBU acontecerá de 16 a 21 de setem-
bro em Gramado-RS e a Biblioteca do IPUSP será representada
por Ana Rita e Marta, autoras do trabalho “Afiliação institu-
cional em periódicos brasileiros de Psicologia”, aprovado para
comunicação oral. As autoras analisam as afiliações institucio-
nais dos autores de artigos das revistas cientı́ficas nacionais da
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área de Psicologia, publicadas por Instituições de Ensino Su-
perior Brasileiras (universidades, faculdades, programas de pós-
graduação) e presentes nos Portais SciELO e PePSIC, para veri-
ficar a forma como essas informações estão incluı́das nas revistas
e o impacto no trabalho desempenhado pelo bibliotecário para a
inclusão dessas informações nas bases de dados.

As bibliotecárias Carla e Ana Rita coordenarão o VII ENBAP
– Encontro de Bibliotecas da Área de Psicologia, que vem sendo
promovido regularmente como atividade integrada ao SNBU.
Os ENBAPs são pontos de encontro da Rede de Bibliotecas da
Área de Psicologia (ReBAP), onde são analisados e avaliados
os avanços da Rede e também um momento de reflexão quanto
aos melhores caminhos para a diminuição das dificuldades no
processo de democratização do acesso à informação. Por outro
ângulo, é um momento ı́mpar de fortalecimento da ReBAP, uma
vez que a interação interpessoal é reconhecida como um forte ele-
mento motivacional para o grupo.

Por Ana Rita Junqueira Linguanotto

O Index Psi Livros apresenta as novidades editoriais na área
de Psicologia.
Consulte: http://goo.gl/FaixW

Por Carla Nascimento

PePSIC no Ranking Web of
World Repositories:

Top Portals

O Portal de Revistas Eletrônicas de Psicologia (PePSIC) apa-
rece pela primeira no Ranking Web of World Repositories, na ca-
tegoria de portais de acesso aberto e já surge em 33o lugar no
ranking internacional.

O ranking é uma iniciativa do Cybermetrics Lab, grupo
de pesquisa do Conselho Superior de Investigações Cientı́ficas
(CSIC) da Espanha. O Webometrics afere a presença e re-
levância na internet, ou seja, a visibilidade da produção cientı́fica
e acadêmica disponı́vel na rede. A categoria dos portais de acesso
aberto do ranking apresenta em 1o lugar o SciELO do Brasil e em
2o lugar a Redalyc.

Consulte o ranking em: http://goo.gl/ZZ71N
Congratulamo-nos com todos que trabalharam e trabalham

dedicadamente para fazer do PePSIC o maior portal de revistas
de Psicologia em acesso aberto do mundo.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Revista Colombiana de
Psicologı́a

A Revista Colombiana de Psicologı́a publicou uma edição es-
pecial sobre revistas de Psicologia na América Latina. Entre os
diversos artigos sobre as publicações da região, está o de autoria
de Maria Imaculada Cardoso Sampaio e Aparecida Angélica Z.
Paulovic Sabadini, “A merecida visibilidade das revistas Latino-
americanas de Psicologia”.

Acesse: http://goo.gl/LgbJg

Por Aline Frascareli
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Acordo FAPESP e
Thomson Reuters

Da Filadélfia chega a grata notı́cia de que a Thomson Reuters,
divisão de Propriedade Intelectual e Ciência da maior fonte mun-
dial de informação para empresas e profissionais, associou-se ao
Scientific Electronic Library Online (SciELO) para hospedar o
banco de dados do SciELO na Web of Knowledge, uma das mais
antigas e poderosa plataforma de busca de informação cientı́fica
do mundo.

O acontecimento não pode ser ignorado e é uma verdadeira
vitória para os paı́ses emergentes e em desenvolvimento, especi-
almente da América Latina. Com a parceria Thomson/Scielo, os
resultados das pesquisas publicados em revistas cientı́ficas dis-
ponı́veis em acesso aberto ficarão muito mais visı́veis.

Segundo a Thomson, “a base de dados SciELO será integrada
à Web of Knowledge, permitindo aos pesquisadores examinar e
analisar o conteúdo regional relevante juntamente com a literatura
internacional de alto nı́vel”. A agência entende que “pesquisado-
res de todo o mundo vão ganhar novos insights sobre o impacto
das obras provenientes dessas regiões”.

“Atualmente, o SciELO publica cerca de 40.000 novos arti-
gos por ano a partir de mais de 900 periódicos de acesso aberto da
Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México,
Portugal, África do Sul, Espanha e Venezuela”.

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP), que apoia o projeto SciELO desde o inı́cio, merece
o reconhecimento da comunidade cientı́fica de toda a região por
todo o apoio dado ao Portal. O acordo abre novas possibilidades
para o SciELO seguir sua missão de dar visibilidade ao conhe-
cimento de qualidade gerado na região e “superar a distribuição
e a disseminação das barreiras que os periódicos cientı́ficos dos
paı́ses em desenvolvimento enfrentam, aumentando a acessibili-
dade da informação cientı́fica gerada localmente”, informa Carlos
Henrique de Brito Cruz, diretor cientı́fico da FAPESP.

Abel Packer, coordenador do SciELO complementa dizendo
que “o fato de darmos à pesquisa na América Latina e em ou-
tras regiões em desenvolvimento uma maior atenção na Web of
Knowledge significa que as contribuições de nossos pesquisado-
res serão uma parte mais visı́vel do discurso cientı́fico global”.

O SciELO é a primeira e mais importante iniciativa para
publicação de revistas em acesso aberto e é um orgulho para
o Brasil. Com essa associação, a fonte de informação marca
presença no mundo cientı́fico e mostra que sabemos gerar fon-
tes de informações pioneiras e de qualidade. Parabenizamos à
equipe do SciELO e todos que trabalharam arduamente para que
isso acontecesse.

Mais informações: http://goo.gl/1VeqJ
Leia e estude com o SciELO: www.scielo.org

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Banco de Pareceristas
ABECiPsi

A ABECiPsi é uma instituição sem fins lucrativos, cujo ob-
jetivo é promover o aumento da qualidade e visibilidade da
produção intelectual publicada em periódicos cientı́ficos e está
implantando um banco de pareceristas para que as revistas asso-
ciadas à ABECiPsi possam compartilhar as informações de espe-
cialistas reconhecidos no Paı́s e no exterior.

Serão aprovados os pareceristas que tenham currı́culo atuali-
zado na Plataforma Lattes e com grau de doutor. A primeira etapa
já está sendo implantada com o envio dos convites aos doutores
e editores para que façam sua incrição no banco e que divulguem
o mesmo.

Doutores do IPUSP, cadastrem-se e façam parte desse impor-
tante universo em prol da ciência.

Acesse o site da ABECiPsi:
http://www.abecipsi.org.br/

Por Fernanda Guzman

Vı́deos “Pontos de Vista”

Você conhece a área de vı́deos do site do Prof. Gilson Vol-
pato? Acesse: http://www.gilsonvolpato.com.br/.
Os vı́deos da série “Pontos de Vista” apresentam comentários
sobre tópicos que abordam redação e publicação cientı́fica, me-
todologia cientı́fica e polı́tica cientı́fica, dentre outros temas. São
vı́deos curtos, vale a pena conferir!

Por Aline Frascareli

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


