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PRÊMIO JABUTI 2012
Por FERNANDA GUZMAN

Neste Boletim, temos a honra de destacar as publicações
“Entre o hospı́cio e a cidade: dilemas no campo da saúde
mental”, da Professora Ianni Regia Scarcelli (PST), e “Estru-
tura e constituição da clı́nica psicanalı́tica: uma arqueologia das
práticas de cura, psicoterapia e tratamento”, do Professor Chris-
tian Ingo Lenz Dunker (PSC), indicadas para a 54a edição do
Prêmio Jabuti.

Os livros estão concorrendo com outras oito publicações. Os
três finalistas serão divulgados no dia 18 de outubro de 2012.

A Biblioteca Dante Moreira Leite parabeniza os professores
do IPUSP e deseja sucesso no resultado!

Hiroshima e Nagasaki
em São Paulo

Durante os dias 11 a 21 de setembro, a Biblioteca Dante Mo-
reira Leite trouxe memórias dos bombardeios atômicos com a
exposição “Hiroshima e Nagasaki em São Paulo: testemunho,
inscrição e memória das catástrofes”.

Os trinta painéis cedidos pelo Museu da Paz de Hiroshima
apresentaram imagens dos efeitos dos bombardeios. O evento de
abertura trouxe emoção nos depoimentos dos sobreviventes.

Veja a reportagem elaborada pela TV Brasil:
http://goo.gl/g8Zsm

Leia notı́cia publicada no site do IPUSP:
http://goo.gl/qb01K

Por Aline Frascareli

9o GeSec – 2012

O 9o GeSec – Gestão de Secretariado da Universidade de São
Paulo 2012, com o tema “Socialização e Ética no Trabalho”, foi
realizado no perı́odo de 9 a 12 de setembro e 16 a 19 de setembro,
em Águas de Lindóia/SP.

A abertura do evento, realizada em 9 de setembro, contou com
a presença do Prof. Dr. João Grandino Ro-
das, Reitor da Universidade de São Paulo.
Destacaram-se, no evento, a palestra “Tra-
balho em Equipe e Qualidade de Vida”,
proferida por Rodrigo Ranieri, e o mini-
curso “Noções de elaboração de Pregão-
Licitação”, ministrado por Sandra Cam-
pos, que contribuı́ram brilhantemente para
o crescimento profissional e pessoal dos
participantes. Palco 9o GeSec

Acesse a programação do evento:
http://goo.gl/WYuzq

Por Helina A. de Araújo

Avaliação do Desempenho
dos Periódicos Brasileiros

no JCR 2011

Há 15 anos, Rogério Meneghini e Abel Packer criaram o Sci-
ELO, com o objetivo de dar visibilidade e melhorar a qualidade
das revistas cientı́ficas publicadas no Brasil. Não há dúvidas de
que a iniciativa, vanguarda do acesso aberto no mundo, foi fun-
damental para fortalecer a ciência gerada no Paı́s. O projeto foi
expandido para os demais paı́ses da América Latina, África e Eu-
ropa. Hoje, o Portal SciELO publica 1.087 periódicos nacionais
e internacionais e tem seu modelo adotado em outros 12 paı́ses.
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No dia 27 de setembro de 2012, no auditório da FAPESP, os
coordenadores do SciELO, editores, bibliotecários e demais in-
teressados em revistas cientı́ficas se reuniram para avaliar o de-
sempenho dos periódicos brasileiros na última edição do Journal
Citation Reports (JCR), base de dados que analisa o impacto das
revistas indexadas na Web of Knowledge. O quadro é alentador,
considerando que as revistas brasileiras começaram a ser aceitas
para indexação na base de dados apenas nos últimos anos.

Os dados do ano 2011 no JCR demonstram avanços significa-
tivos das revistas brasileiras, mas revelam que persistem algumas
barreiras que dificultam o aumento do impacto. Duas revistas bra-
sileiras conseguiram fator de impacto maior que 2 (dois) pela pri-
meira vez: Memórias do Instituto Oswaldo Cruz e Clinics. Houve
também um aumento de 11 para 16 no número de periódicos com
fator de impacto maior que 1 (um).

Sue Silver, editora da revista Frontiers in Ecology and the
Environment, explicou em sua palestra que vários fatores influ-
enciam na subida do fator de impacto, mas publicar ciência de
qualidade é um dos mais relevantes. Sue discorreu sobre o que
autores buscam em uma revista para publicar seu artigo, o que
os editores gostam de receber para publicar e o que a Thonsom
espera das revistas cientı́ficas.

O importante Seminário reafirma que a polêmica sobre pa-
gar para publicar e a questão do fator de impacto, ı́ndice h e
qualidade dos artigos cientı́ficos ainda dominam a discussão do
universo editorial das revistas cientı́ficas.

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Novas Aquisições

Consulte a lista com as recentes aquisições da Biblioteca do
IPUSP. Lista disponı́vel em: http://goo.gl/Hx9uZ

Aproveitamos para destacar:

BOMTEMPO, Edda; GOING, Luana Caramillo (Orgs.). Felizes
e brincalhões: uma reflexão sobre o lúdico na educação. Rio de
Janeiro: Wak, 2012. 225 p.

Por Elaine C. Domingues Martins e Fernanda Guzman

Dia Nacional da BVS-Psi

No dia 28 de agosto, em comemoração ao Dia Nacional da
BVS-Psi, tivemos o “Tira-Dúvidas Virtual”, transmitido pelo
IPTV/USP.

O vı́deo está disponı́vel para acesso: http://goo.gl/CQd8g

Por Aline Frascareli

Referência, Referências,
Referências Bibliográficas ou

Bibliografia?

Durante a vida acadêmica, o estudante/pesquisador ao redi-
gir seus trabalhos – dissertações, teses, artigos – depara-se com
uma vasta terminologia técnica que pode gerar dúvidas. Comu-
mente, encontra-se nos documentos pesquisados um termo como
sinônimo de outro ou mesmo empregado erroneamente no lugar
de outro. As palavras Referência, Referências, Referências Bibli-
ográficas e Bibliografia são exemplos dessa confusão. Abaixo,
apresentamos as definições:

Referência: a Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT, 2002) define Referência como um conjunto padronizado
de elementos descritivos, retirados de um documento, que per-
mite sua identificação (p. 2).

Referências: é o nome da seção do trabalho que consiste
em apresentar uma lista das fontes documentais (livros, artigos,
capı́tulos de livros, etc.) que foram utilizadas e citadas no traba-
lho. Geralmente a seção Referências situa-se no final do trabalho.

Referências Bibliográficas: antiga expressão para a seção
Referências.

Bibliografia: é a literatura recomendada, mas não necessa-
riamente utilizada na redação do trabalho. Consiste também na
relação das fontes documentais indicadas para uma disciplina.

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2002). NBR 6023.
Informação e documentação – Referências – elaboração. Rio de
Janeiro: Autor.

Appolinário, F. (2004). Dicionário de metodologia cientı́fica:
um guia para a produção do conhecimento cientı́fico. São Paulo:
Atlas.

Por Maria Marta Nascimento
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Desafios na BVS-Psi
movimentaram a

Mostra de Psicologia

Em um lounge elegante e muito bem localizado, a equipe da
Biblioteca Dante Moreira do Instituto de Psicologia da USP, sede
da BVS-Psi, em parceria com a bibliotecária do Conselho Regi-
onal da Bahia (CRP-03) e do bibliotecário Conselho Regional de
São Paulo (CRP-06), apresentaram a BVS-Psi e capacitaram alu-
nos, docentes e pesquisadores no uso das fontes de informação
que compõem a Biblioteca Virtual.

A 2a Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, realizada de
20 a 22 de setembro de 2012, foi uma verdadeira festa da Psi-
cologia brasileira,
que comemorou
seus 50 anos de
regulamentação
no Anhembi, São
Paulo. Participa-
ram mais de 23
mil psicólogos,
professores e es-
tudantes, que
apresentaram suas
práticas profissio-
nais e discutiram Lounge da BVS-Psi
os próximos 50 anos da Psicologia como ciência e profissão. A
Mostra recebeu visitantes de diversos Estados do Brasil, além
de integrantes das delegações dos paı́ses de lı́ngua portuguesa
da África e de Portugal e representantes dos paı́ses da América
Latina afiliados à União Latino-Americana de Entidades de Psi-
cologia (ULAPSI).

Não foi possı́vel estimar o número total de psicólogos que
visitaram o lounge, entretanto, as capacitações e desafios pro-
movidos demonstram o muito que se promoveu a BVS-Psi. As
capacitações e desafios de chegar a um material da BVS-Psi, con-
correndo a prêmios, incentivaram os participantes a acessar as
fontes de informação.

Capacitação oferecida na Mostra

Os dados explicitam o movimento no lounge:

Capacitações relâmpago: 24
Psicólogas e psicólogos capacitados: 600
Desafios: 45
Psicólogas e psicólogos que participaram dos desafios: 459
Prêmios oferecidos: 55

Psicólogos durante uma dos capacitações

Visitaram o lounge da BVS-Psi: presidente do CFP, ge-
rentes do CFP e do CRP-06, presidentes de vários CRPs, cu-
radores da Mostra: Marcos Ferreira e Monalisa e autoridades
da Psicologia brasileira. As fotos dos desafios, capacitações e
visitações serão disponibilizadas na Linha do Tempo da BVS-Psi
(www.bvs-psi.org.br).

Equipe da BVS-Psi na Mostra

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Como obter o ı́ndice h
no Google Acadêmico

A Biblioteca da FEA disponibiliza em seu Blog várias
informações interessantes. Dentre elas, destacamos o tutorial
“Como obter o ı́ndice h: Google Acadêmico”.
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Os ı́ndices de citações são, cada vez mais, utilizados e exi-
gidos na apresentação de projetos aos órgão do fomento, como
é o caso da FAPESP. Atualmente, diversas fontes de informação
oferecem tais ı́ndices. O Google Acadêmico parece ser o mais
democrático, uma vez que utiliza, sem distinção, as informações
da Internet.

Para que o Google Acadêmico possa medir nossas citações,
temos que fazer um cadastro, como pode ser observado nas
instruções do tutorial.

Acesse o tutorial: http://goo.gl/ocC8X

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio e Aline Frascareli

É hora de mudança

Em entrevista à Ciência Hoje On-line, Rogério Meneghini,
um dos criadores do Scielo, maior indexador de periódicos de
acesso aberto da América Latina, fala sobre os entraves vi-
vidos pelas revistas cientı́ficas brasileiras e as perspectivas de
transformação do sistema editorial.

Meneghini explica que a tarefa do editor é um trabalho in-
sano e não é possı́vel que continue sendo apenas uma tarefa sem
remuneração de professores e pesquisadores. Sugere que edito-
res devam aprender com os “publishers” internacionais e que a
atividade do editor seja profissionalizada.

Acesse entrevista completa: http://goo.gl/eOioq
Fonte: Ciência Hoje On-line

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Ciência precisa ser mais
aberta e interativa

O artigo de autoria de Elton Alisson, publicado na
Agência FAPESP, apresenta uma interessante discussão sobre a
disponibilização de dados de pesquisas na Internet.

Segundo o autor, Jessica Bland, conselheira cientı́fica da
Royal Society do Reino Unido, explicou em palestra proferida na
FAPESP: “A ciência terá que rever a forma como disponibiliza
os dados que gera desenvolvendo, por exemplo, novas práticas
computacionais”.

Cidadãos e legisladores necessitam de evidências cientı́ficas
como suporte para tomada de decisões, sendo assim, os dados,
como parte integrante da ciência, precisam ser melhor comuni-
cados e não apenas recortados e incluı́dos em artigos cientı́ficos,
orienta a conselheira.

Veja a matéria completa em:
http://agencia.fapesp.br/16153

Por Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Treinamento PePSIC

Na semana de 27 a 31 de agosto, aconteceu mais uma
capacitação do Portal PePSIC na metodologia SciELO. Estive-
ram presentes nove representantes e contamos pela primeira vez
com uma editora da América Latina. A seguir, os tı́tulos das re-
vistas participantes:

• Revista Electrónica de Psicologı́a Polı́tica

• Psicologia Teoria e Prática

• Revista Electrónica de Psicologia Polı́tica

• Transformações em Psicologia

• Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia

• Cadernos de Psicanálise

• Perspectiva em Análise do Comportamento

Por Teresa Peres

Eventos para Editores e
Bibliotecários

A internacionalização dos periódicos será o tema do VII
Workshop de Editoração Cientı́fica, VI Seminário Satélite para
Editores Plenos, III Encontro de Bibliotecários e I Seminário
do COPE – Committee on Publication Ethics que acontecerão
em Florianópolis/SC, nos dias 11 a 14 de novembro. O evento,
promovido pela Associação Brasileira de Editores Cientı́ficos –
ABEC, é de grande importância para editores e profissionais que
atuam na área de publicações cientı́ficas.

Informações: http://www.abecbrasil.org.br/

Por Teresa Peres
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Semana de Biblioteconomia

Abel Packer (SciELO) afirmou, em palestra proferida na VII
Semana de Biblioteconomia ECA-USP, que os periódicos im-
pressos são subprodutos de periódicos online. A Profa. Ariadne
Chloe Mary Furnival, da Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), citou a importância do bibliotecário no papel de mo-
tivador junto ao corpo docente e aos pesquisadores para incen-
tivá-los a publicar nos repositórios de acesso aberto. Ariadne
também falou sobre o Repository Center e que já existe em diver-
sos paı́ses um escritório responsável pela gestão das polı́ticas que
envolvem a publicação em acesso aberto e que esta pode ser uma
função ocupada pelos bibliotecários, que seriam os “managers
repository”.

Por Teresa Peres

Writing in the Sciences

No momento que as publicações cientı́ficas brasileiras bus-
cam a sua internacionalização, é cada vez mais exigido dos au-
tores, editores e revisores a produção e publicação de artigos
com qualidade. Por isso, sugerimos a todos os envolvidos na
produção e publicação do conhecimento o curso da Stanford Uni-
versity, Writing in the Sciences, voltado para a escrita cientı́fica,
enfatizando exercı́cios e exemplos práticos.

Acesse:
https://www.coursera.org/course/sciwrite

Por Teresa Peres

Reunião Técnica da ReBAP

No dia 20 de setembro, as bibliotecas cooperantes da Rede
Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia - ReBAP partici-
param do VII Encontro de Bibliotecas da Área de Psicologia, in-
serido na programação do XVII Seminário Nacional de Bibliote-
cas Universitárias (SNBU), em Gramado/RS. O objetivo foi reu-
nir os bibliotecários da ReBAP diretamente responsáveis pela ati-
vidade de cadastramento e indexação para troca de experiências,
promoção de ajustes e discussões sobre vantagens e obstáculos
na realização de atividades cooperativas. A reunião foi coorde-
nada pelas bibliotecárias do IPUSP Carla Nascimento e Ana Rita
Junqueira Linguanotto.

Aproveitamos também a oportunidade do encontro para fazer
o sorteio do exemplar do Livro Vermelho, doado pela Editora Vo-
zes, que percorreu instituições por todo o Brasil entre agosto de
2010 e junho de 2012. A instituição sorteada foi Institutos Supe-
riores de Ensino do CENSA (ISECENSA), Campos dos Goyta-
cazes/RJ, à qual felicitamos!

Agradecemos a participação de todas as instituições na
Exposição Itinerante do Livro Vermelho e também no VII En-
contro de Bibliotecas da Área de Psicologia!

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


