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   Editorial 

Boletim Informativo, ano V, n. 4, abril de 2015. 

Nova versão do Boletim Informativo 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
 

É com alegria e satisfação que apresentamos a nova versão do Boletim Informativo da 

Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP, lançado em maio de 2011, 

com o objetivo de criar um canal de difusão de informações e novidades para a  

comunidade IPUSP. 

O número atual traz um novo layout, capa e organiza os textos, notícias e informes 

nas seguintes seções: “Em destaque”, “Em pauta”, “Serviços e Produtos”, “Cursos e Even-

tos”, “Capacitação e Gestão do conhecimento”, “Aconteceu na Biblioteca”, “Novas aquisi-

ções”, “Produção do IPUSP”, “Boletim indica”, “Memória”, “Entrevista” e “Espaço do lei-

tor”. As explicações dos conteúdos de cada uma das seções são apresentadas no final da 

publicação, em “Informações aos colaboradores”.  

Outra novidade do Boletim é a mudança na periodicidade. A partir de maio, a publi-

cação terá periodicidade bimestral. Essa alteração se justifica pelas próprias mudanças rea-

lizadas nesta nova versão, que tornou a publicação com conteúdos mais amplos  e diversi-

ficados. Assim, os próximos números de 2015 serão: maio/jun.; jul./ago.; set./out.; nov./dez.  

Neste número, a seção “Em destaque” teve como objetivo prestar uma singela home-

nagem ao ilustre docente Walter Hugo de Andrade Cunha – destacando o evento em que 

ele recebeu o título de Professor Emérito, outorgado em 26 de março de 2015, durante a 

Sessão Solene da Congregação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

(IPUSP).  

O polêmico tema Maioridade Penal, atualmente debatido em vários canais de comu-

nicação, é discutido na seção “Em pauta”. Em “Serviços e Produtos”, destacamos os filmes 

mais emprestados no período de novembro de 2014 a abril de 2015. O curso “Artigo cientí-

fico: dos fundamentos à submissão”, organizado e ministrado pela Biblioteca desde 2006, é 

descrito na seção “Cursos e Eventos”. Em “Capacitação e Gestão do conhecimento”, apre-

sentamos e divulgamos alguns eventos das áreas de Comunicação e Informação.  

O Salão de Estudos, a Sala de Capacitação e o Auditório da Biblioteca são locais utili-

zados para diversos trabalhos da própria Biblioteca e também pela comunidade do IPUSP. 

Nesses espaços, são realizadas diversas ações acadêmicas, como eventos, aulas, cursos, 

reuniões. Assim, neste número destacamos algumas das atividades realizadas, como as 

videoconferências referentes ao Convênio Internacional USP e Universidade Pedagógica 
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de Moçambique, a palestra e mesa redonda “Neurociências e Humanidades”, a colabora-

ção da Biblioteca com aulas na disciplina “Metodologia da Pesquisa em Psicologia Clínica” 

e o curso sobre o programa Mendeley.  

No mês de abril, a Biblioteca incorporou ao seu acervo: 114 livros, 49 teses, 10 filmes 

(DVDs) e 3 revistas nacionais. Essas informações estão relacionadas na seção “Novas aqui-

sições”. Em “Produção do IPUSP”, apresentamos a produção científica do corpo docente e 

técnico do IPUSP, cadastrada no Banco de Dados Bibliográficos da USP (Dedalus). No mês 

de abril, foram incluídos no banco 42 trabalhos. 

Na seção “Boletim indica”, divulgamos a resenha do livro A Glette, o Palacete e a Uni-

versidade de São Paulo, publicada no Jornal da USP, número 1059, de 30 de março a 5 de abril 

de 2015. Em seguida, arrolamos textos de interesse para profissionais das áreas de Bibliote-

conomia, Editoração, Gestão de Informação Digital e Comunicação Científica: 

“Aplicabilidade do binômio indexação e recuperação da informação para editores e auto-

res”, “Persée: conheça o portal francês de acesso aberto a revistas científicas”, “Paideia ocu-

pa o segundo lugar no SCImago Journal Rank (SJR)” e “Uso de redes sociais na avaliação 

do impacto científico”. A notícia que finaliza a seção, “Dengue: conhecer para combater”, 

traz informações sobre um conjunto de vídeo-aulas da Fiocruz, que tem como objetivo for-

necer esclarecimentos sobre a doença. Na seção “Memória”, lembramos um sistema de ar-

quivo de periódicos utilizado pela Biblioteca durante 38 anos.  

Nesse contexto, apresentamos a nova versão do Boletim e estendemos o convite a to-

dos que possam contribuir com notícias ou outras informações de interesse para nossa co-

munidade. 

Esperamos que nossos leitores apreciem as mudanças realizadas e desejamos a todos 

uma ótima leitura. Aguardamos comentários, sugestões e críticas para serem publicadas 

no “Espaço do leitor” e também para que possamos aprimorar cada vez mais a publicação. 

Agradecemos a colaboração dos funcionários da Biblioteca que participaram desta 

edição com textos e notícias, assim como o apoio e cooperação de toda a equipe. Destaca-

mos o empenho e o trabalho de Aline Frascareli, que colaborou na organização e diagra-

mação, e de Vanessa Cristine de Oliveira Martins, no trabalho de design, diagramação, re-

visão dos textos e colaboração na organização. Neste número, contamos também com duas 

importantes colaborações externas. Uma da psicóloga do IPUSP Beatriz de Paula Souza, 

que apresentou o texto “Biblioteca sedia atividades online com a Universidade Pedagógica 

de Moçambique”, e outra de Jorge Sinval, doutorando da Universidade do Porto, que dis-

correu sobre o “Mendeley: gestor de referências bibliográficas gratuito”. Deixamos aqui 

registrados os nossos sinceros agradecimentos pela preciosa colaboração.  

Enfim, a todos que contribuíram de alguma forma, o nosso muito obrigada! 

 



No dia 26 de março de 2015, em Ses-

são Solene da Congregação do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo 

(IPUSP), Walter Hugo de Andrade Cunha 

recebeu o título de Professor Emérito, em 

reconhecimento a sua obra e seu legado nas 

áreas de Etologia e Psicologia Experimental. 

O evento ocorreu no auditório “Prof. Dr. 

István Jancsó” da Biblioteca Brasiliana Guita 

e José Mindlin da USP.  

A mesa foi composta pelo Prof. Ger-

son Yukio Tomanari, diretor do IPUSP, Pro-

Prof. Walter Hugo de Andrade Cunha recebe o 

título de Professor Emérito 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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   Em destaque 

fa. Maria Isabel da Silva Leme, vice-diretora 

do IPUSP, Profa. Emma Otta, chefe do depar-

tamento de Psicologia Experimental, Profa. 

Vera Silvia Raad Bussab, docente do departa-

mento de Psicologia Experimental, e Prof. 

Antônio Jayro da Fonseca Motta Fagundes, 

docente da Universidade Guarulhos.  

A abertura dos trabalhos da Sessão So-

lene foi realizada pelo Prof. Gerson Yukio To-

manari, que agradeceu a presença de todos e 

deu as boas-vindas à solenidade. Profa. Ecléa 

Bosi conduziu o homenageado até o recinto 

da sessão. Após sua chegada, foi executado o 

Hino Nacional pelo Coral da USP.  

A Profa. Vera Silvia, representando a 

Congregação do IPUSP, realizou a saudação 

ao homenageado, enfatizando a felicidade da 

mesa em cumprir o protocolo da solenidade, 

a importância desse reconhecimento e a pre-

sença especial do Prof. Jayro, admirador in-

condicional do Prof. Walter e proponente da 

homenagem. Profa. Vera Silvia, em um dis-

curso emocionado, discorreu sobre o percurso 

acadêmico e profissional do Prof. Walter e 

seu pioneirismo na área da Etologia, lembran-

Prof. Gerson Yukio Tomanari entregando o diploma de  

Professor Emérito da USP ao Prof. Walter Hugo de Andrade 

Cunha. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP,  

26 de março de 2015. Foto: Ernani Coimbra. 
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do as palavras do Prof. Fernando Leite Ribei-

ro: “Walter não trouxe a Etologia, deu início, 

criando a sua própria maneira”. Discorreu 

sobre o livro Lições da Alameda Glette: coletânea 

de textos de Walter Hugo Cunha, pioneiro da 

Etologia no Brasil, que celebra as lições ines-

quecíveis do Prof. Walter Hugo: 

 

Nosso pioneiro construiu seu percurso, que se confunde 

com o da Etologia brasileira, com a marca da criação, 

com promessas de integração e desdobramentos a partir 

de um terreno especial, no seio da Psicologia, com a dedi-

cação de um pesquisador e filósofo que nunca se furtou à 

reflexão crítica nem à lida com contradições.  

 

Destacou que não se pode falar de 

Walter sem falar de Bertha e da linda família 

que construíram juntos, incluindo os agrega-

dos que se uniram por puro amor, e sobre o 

quanto a mera menção do nome de Bertha 

por Walter, todos os dias, tornava todos es-

perançosos e crentes das possibilidades reno-

vadoras do afeto. Finalizou sua fala refletin-

do sobre o valor da outorga do título ao Prof. 

Walter Hugo:  

 

Ao outorgar um título de Professor Emérito, a 

Universidade de São Paulo não está apenas reco-

nhecendo a contribuição de um docente, mas está 

também preservando a sua própria história, endos-

sando valores fundamentais, submetendo-se volun-

tariamente a um leme para o engrandecimento 

crescente. Está assumindo que seu exemplo man-

tém viva a chama da vida universitária, sem o que 

não haveria nada de inesquecível, nenhum legado a 

transmitir. Celebramos este memorável momento 

do Instituto de Psicologia e da Universidade de São 

Paulo vivendo essa homenagem como uma profis-

são de fé de irmanamento e de esperança.  
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Mesa de trabalhos - Sessão Solene 

da Congregação do Instituto de 

Psicologia da USP, evento em que 

o Prof. Walter Hugo de Andrade 

Cunha recebeu o título de Profes-

sor Emérito. Da esq.-dir.: Profa. 

Vera Silvia Raad Bussab, Profa. 

Maria Isabel da Silva Leme, Prof. 

Gerson Yukio Tomanari, Prof. 

Walter Hugo de Andrade Cunha, 

Profa. Emma Otta e Prof. Antônio 

Jayro da Fonseca Motta Fagun-

des. Auditório “Prof. Dr. István 

Jancsó” da Biblioteca Brasiliana 

Guita e José Mindlin da USP, 26 

de março de 2015. Foto: Ernani 

Coimbra. 
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Após a fala da Profa. Vera Silvia, hou-

ve a leitura do termo de outorga por Cynthia 

Regina Borges Braga Mannini, Assistente 

Técnica de Direção para Assuntos Acadêmi-

cos do IPUSP, e assinatura do documento 

pelas autoridades que compunham a mesa 

de trabalho. A seguir, houve a entrega do di-

ploma do título de Professor Emérito ao Prof. 

Walter Hugo, pelo Prof. Gerson. Em seguida, 

Braulio Martins de Andrade Cunha Vidile, 

neto do Prof. Walter e músico da Escola de 

Dança do Theatro Municipal de São Paulo, se 

apresentou tocando temas no acordeon. 

Prof. Walter Hugo, com palavras agra-

decidas, falou sobre sua trajetória, contando 

muitas histórias e tecendo diversas reflexões 

sobre sua vida escolar e acadêmica. Termi-

nou a fala emocionada dedicando o título às 

pessoas que de alguma forma contribuíram 

para o seu recebimento, agradecendo por úl-

timo sua “primeira e única namorada”, 

Bertha:  

 

(...) Por último, não por ordem de importância, mas para 

que fique mais clara na memória, expresso minha grati-

dão a minha mulher, Bertha, colega no segundo ano do 

curso clássico, que rivalizava comigo na obtenção das 

melhores notas. Não a esqueci depois desse curso. Passa-

dos quatro anos fui procurá-la, mas com o número da 

casa anotado errado, o que me fez descer e subir mais de 

uma vez a comprida rua onde ela morava até ter a sorte 

de que aparecesse no portão e se tornasse minha primeira 

e única namorada. Agradeço-lhe pelo bom senso com que 

educou nossa filha e a delicadeza com que tratava suas 

muitas amigas, pelo apoio e pelos conselhos, o que me foi 

de valia em situações difíceis, pela tolerância para com os 

Prof. Walter Hugo de Andrade Cunha e Profa. Ecléa Bosi. 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP, 26 de 

março de 2015.  Foto: Ernani Coimbra. 

Braulio Martins de Andrade Cunha Vidile, tocando  

temas no acordeon. Auditório “Prof. Dr. István Jancsó” da 

Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP, 26 de 

março de 2015. Foto: Ernani Coimbra. 
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atrasos com que eu chegava em casa nas muitas noites 

em que era preciso estudar e despachar algum processo 

administrativo, atender orientandos do interior ou cui-

dar do laboratório. É uma felicidade depois de 59 anos e 

8 meses de casados poder contar ainda com sua presença 

ao meu lado. Obrigada a todos pela atenção. 

Prof. Gerson finalizou a solenidade 

com a leitura de um texto, de 20 de março de 

2015, destinado ao Prof. Walter, contando da 

ansiedade sobre a realização da cerimônia e a 

honra que sentia por ser diretor do IPUSP 

Coquetel de confraterniza-

ção  - Sessão Solene da 

Congregação do Instituto 

de Psicologia da USP. Da 

esq.-dir.: Julia Scarano de 

Mendonça, Ana Karina 

Santos, Cynthia Regina 

Borges Braga Mannini, 

Profa. Patrícia Izar, Prof. 

Walter Hugo de Andrade 

Cunha e Profa. Briseida 

Dôgo de Resende. Livraria 

da Edusp, 26 de março de 

2015.  Foto: Vanessa Cristi-

ne de Oliveira Martins. 

Coquetel de confraterni-

zação - Sessão Solene da 

Congregação do Instituto 

de Psicologia da USP. Da 

esq.-dir.:  Profa. Vera 

Silvia Raad Bussab,  Prof. 

Antônio Jayro da Fonseca 

Motta Fagundes, Profa. 

Emma Otta, Profa. Lívia 

Mathias Simão, Aparecida 

Angélica Z. Paulovic 

Sabadini,  Sonia Regina 

Pereira P. Luque, Gilberto 

Carvalho e Gerson da 

Silva Mercês. Livraria da 

Edusp, 26 de março de 

2015. Foto: Vanessa Cristi-

ne de Oliveira Martins. 
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naquele momento, imaginando como seria a 

cerimônia, agradecendo aos envolvidos na 

realização do evento e refletindo sobre o le-

gado do homenageado e também sobre o sig-

nificado da homenagem: 

 

Ao prestar essa homenagem, o Instituto de Psicologia 

homenageia simbolicamente um conjunto de outras coi-

sas. Homenageia a Psicologia como ciência, homenageia 

a Etologia, homenageia a pesquisa em Psicologia, home-

nageia a pesquisa empírica, homenageia a pesquisa expe-

rimental, homenageia a observação naturalística do com-

portamento, homenageia o estudo do comportamento 

animal, homenageia as variáveis filogenéticas do estudo 

do comportamento, homenageia o comportamento do 

verdadeiro cientista, cujo coração acelera a cada nova 

descoberta, homenageia o amor por aprender, homena-

geia o amor por ensinar.  

 

Após a solenidade, foi oferecido um 

coquetel de confraternização pelas Profas. 

Emma Otta e Vera Silvia Raad Bussab e o 

Centro de Memória do IPUSP apresentou a 

exposição “Prof. Walter Hugo de Andrade 

Cunha”, que reuniu fotos e documentos que 

retratam parte da trajetória pessoal e profissi-

onal do homenageado, série de depoimentos 

organizados pelo Prof. Antônio Jayro da 

Fonseca Motta Fagundes, publicações e cole-

tânea de textos do Prof. Walter Hugo.  

A organização do evento foi realizada 

pela direção do IPUSP e por uma comissão 

organizadora composta pelos seguintes 

membros: Profa. Vera Silvia Raad Bussab, 

Prof. Antônio Jayro da Fonseca Motta Fagun-

des, Sonia Regina P. Piola Luque (Comissão 

Assessora de Eventos e Publicações), Gerson 

da Silva Mercês (Comissão Assessora de 

Eventos e Publicações), Gilberto Carvalho 

(Comissão Assessora de Eventos e Publica-

ções) e Aparecida Angélica Z. Paulovic  

Sabadini (Biblioteca). 

 

“Descoberta é encantamento, dá ansieda-
de, apresenta um mistério para ser resol-
vido, um quebra-cabeça, trabalhar com o 
bicho para o bem do ser humano.” 

Prof. Walter Hugo de Andrade Cunha,  

em entrevista ao Jornal da USP, em  

março de 2015. 

 

Foto: Ernani Coimbra. 



Acesse e conheça as discussões do 

Conselho Federal de Psicologia  

e da Psicologia brasileira sobre  

a maioridade penal: 

http://site.cfp.org.br/maioridade-penal-o-que-

a-psicologia-tem-a-dizer/ 
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Coquetel de confraterniza-

ção - Sessão Solene da 

Congregação do Instituto 

de Psicologia da USP. Da 

esq.-dir.: Lucia Margarete 

Gil, Ana Lucia Vidile, Elza 

Correa Granja, Aparecida 

Angélica Z. Paulovic Sa-

badini, Ana Rita J. Lingua-

notto, Lilian L. Bianconi, 

Vanessa Cristine de Oli-

veira Martins. Livraria da 

Edusp, 26 de março de 

2015. Foto: Claudiel Luiz 

dos Santos. 

Vitrines com as fotos e 

documentos da exposição 

“Prof. Walter Hugo de 

Andrade Cunha”. Livraria 

da Edusp, 26 de março de 

2015.  Foto: Vanessa Cristi-

ne de Oliveira Martins. 

Assista o vídeo do evento  

no IPTV USP:  

http://iptv.usp.br/portal/video.action?

idItem=26964  

Confira a entrevista com o Prof. Walter 

Hugo no Jornal da USP: 

http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?

p=40852  

Nota. Todas as falas foram extraídas do vídeo do evento no IPTV USP: http://iptv.usp.br/portal/

video.action?idItem=26964.   

http://site.cfp.org.br/maioridade-penal-o-que-a-psicologia-tem-a-dizer/
http://site.cfp.org.br/maioridade-penal-o-que-a-psicologia-tem-a-dizer/
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=26964
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=26964
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?p=40852
http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?p=40852
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=26964
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=26964


A redução da maioridade penal é um 

assunto que está sempre entre os mais deba-

tidos, tanto no Congresso Nacional quanto 

na mídia e em meio à sociedade civil. Trata-

se de um tema polêmico, que gera intensa 

discussão e levanta fortes argumentos, tanto 

a favor quanto contra.  

A proposta de redução para 16 anos 

pretende alterar o artigo 228 da Constituição 

Maioridade penal 
Tatiana Carvalho de Freitas 
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   Em pauta 

e está sendo debatida em Brasília. Após pas-

sar pela Comissão Especial, ela precisa ser vo-

tada duas vezes no Plenário (sendo aprovada 

se tiver no mínimo 308 votos a favor), além 

de passar pelo Senado. 

A pressão para a redução, em grande 

parte, vem da sociedade, que apoia a altera-

ção. Segundo pesquisa da Confederação Na-

cional do Transporte (CNT) em conjunto com 

Boletim Informativo, ano V, n. 4, abril de 2015. 

Acesse e conheça as discussões do 

Conselho Federal de Psicologia  

e da Psicologia brasileira sobre  

a maioridade penal: 

http://site.cfp.org.br/maioridade-penal-o-que-

a-psicologia-tem-a-dizer/ 

o Instituto MDA, de 2013, 92,7% dos brasilei-

ros são a favor da redução. Segundo o Data-

folha, 93% dos paulistanos também são a fa-

vor. 

Um argumento favorável à diminui-

ção da maioridade penal ressalta que os me-

nores ficariam, de certa forma, protegidos do 

crime organizado, que tem como alvo princi-

pal os jovens com menos de 18 anos justa-

mente pela proteção oferecida pela lei. Outro 

ponto importante na discussão seria a impu-

nidade. Ao combater a impunidade, o Estado 

estaria impedindo o crescimento da  

violência. 

http://site.cfp.org.br/maioridade-penal-o-que-a-psicologia-tem-a-dizer/
http://site.cfp.org.br/maioridade-penal-o-que-a-psicologia-tem-a-dizer/
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Além disso, a idade de 18 anos como 

marco da maioridade penal teria sido estabe-

lecida em 1940, época em que a juventude 

era muito diferente da atual. Segundo essa 

perspectiva, os jovens teriam hoje maior li-

berdade intelectual, sexual, de manifestação 

de ideias, mais acesso à informação e maio-

res condições de responder pelos seus atos 

do que na metade do século passado. 

Parte dos apoiadores da redução da 

maioridade penal defende a mudança ape-

nas para casos de crimes de alta gravidade, 

como tortura, tráfico de drogas, estupro, ho-

micídio qualificado e homicídio por grupo 

de extermínio. Segundo levantamento do Mi-

nistério da Justiça, em 2012, 22 mil crimes 

foram cometidos por menores. Destes, 15,4% 

(cerca de 3,3 mil) foram hediondos ou equi-

parados a hediondos. A redução viria no 

sentido de não deixar esses crimes sem res-

posta. 

Por outro lado, esse mesmo levanta-

mento do Ministério da Justiça mostrou que 

apenas 0,9% dos crimes praticados no Brasil 

são cometidos por jovens entre 16 e 18 anos. 

Levando em conta apenas homicídios e ten-

tativas de homicídios, que causam maior co-

moção na sociedade e indignação pela impu-

nidade, o número cai para 0,5%. A socieda-

de, porém, tem a ideia de que esse número é 

muito maior, pela exposição que os crimes 

envolvendo menores ganham na mídia. O 

pedido para a redução se daria, portanto,  

com base em casos isolados. 

Outro ponto contrário à alteração do 

artigo 228 da Constituição seria o de que o 

próprio Estatuto da Criança e do Adolescen-

te (ECA) já prevê punição para crianças a 

partir dos 12 anos (apesar dessa palavra não 

aparecer no texto do ECA). São 6 iniciativas 

de punição, que vão desde advertência até a 

prisão (internação), e já existem propostas de 

alteração do ECA para aumentar esses perío-

dos de internação. 

A ida de jovens menores de 18 anos 

para a cadeia também é questionada com ba-

se nas estatísticas: enquanto para os 70 mil 

jovens internados o índice de reincidência é 

de 20%, para os adultos que cumprem pena 

em prisões comuns, o índice chega a 70%. 

Por fim, há o questionamento sobre 

qual jovem seria de fato punido. Defende-se 

a ideia de que levar jovens da periferia e de 

baixa renda, negros em sua grande maioria, 

para o sistema prisional, não resolveria o 

problema da criminalidade, apenas o agrava-

ria. A melhor saída seria investir na educa-

ção e no lazer, aumentando o acesso dos ado-

lescentes a bens culturais, para prevenir o 

aumento da violência na juventude e não 

precisar puni-la tardiamente.  

 

 



 A Videoteca da Biblioteca Dante Mo-

reira Leite do IPUSP conta com acervo de fil-

mes e vídeos (palestras, debates e conferên-

cias) com temática relacionada à Psicologia e 

áreas correlatas. 

 Os materiais podem ser emprestados 

para os usuários com cadastro na Biblioteca 

ou podem ser assistidos em nosso espaço. 

 Visite o Salão de Leitura “Lígia A. 

Amaral” da Biblioteca e conheça os 12 DVDs 

mais emprestados no período de novembro 

de 2014 a abril de 2015.  

  

Exposição dos DVDs mais emprestados 
Aline Frascareli 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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1º lugar 
Freud, além da alma 

DVD mais emprestado na 

Biblioteca do IPUSP, no período  

de novembro de 2014 a abril de 2015  

 

Não assistiu ainda? Consulte a disponi-

bilidade do DVD no Dedalus ou no  

Portal de Busca Integrada da USP:  

http://www.sibi.usp.br/ 

Vitrine da Exposição dos DVDs 

mais emprestados na Biblioteca 

do IPUSP. Salão de Leitura da 

Biblioteca do IPUSP, 27 de abril 

de 2015. Foto: Renato Passos. 

http://www.sibi.usp.br/
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   Serviços e Produtos 

Visite a Biblioteca do IPUSP e conheça  

nosso acervo audiovisual e o espaço 

para assistir filmes. 

Videoteca da Biblioteca do IPUSP. Foto: Rosangela Brandão de Souza. 



 Nos dias 28 e 29 de abril de 2015, das 

9h00 às 12h00, foi realizado na Biblioteca 

Dante Moreira Leite do IPUSP o curso 

“Artigo científico: dos fundamentos à sub-

missão”. 

 Ministrado no Instituto e em Congres-

sos de Psicologia e Biblioteconomia, desde o 

ano de 2006, o curso tem como objetivo ori-

entar estudantes, pesquisadores e outros pro-

fissionais da área da Psicologia e ciências 

afins quanto à preparação, submissão e nor-

malização do artigo científico.  

Curso “Artigo científico: dos fundamentos à 

submissão” 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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 O curso é dividido em duas partes, 

normalmente ministrado em dois dias. Na 

parte 1, apresentamos as principais bases de 

dados da área da Psicologia e o gerenciador 

de referências EndNote.  

 Na parte 2, abordamos os diferentes 

tipos de artigos, os diversos elementos que o 

compõe e normalização. Falamos, também, 

sobre a importância de se publicar e divulgar 

o conhecimento, fatores de impacto, avalia-

ção das revistas (Capes), entre outros assun-

tos relacionados à área de editoração. 

  

Alunos do Curso “Artigo 

científico: dos fundamen-

tos à submissão”. Sala de 

Capacitação da Biblioteca 

do IPUSP, 29 de abril de 

2015. Foto: Vanessa Cristi-

ne de Oliveira Martins. 

   Cursos e Eventos 
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Agenda -  Próximos cursos 

Artigo Científico: dos fundamentos à submissão  

A agenda do curso está disponível no 

site da Biblioteca. Acompanhe:  

http://www.ip.usp.br/biblioteca 

Inscrições pelo nosso e-mail:  

bibip@usp.br 

   Cursos e Eventos 

http://www.ip.usp.br/biblioteca


O departamento de Biblioteconomia 

da Escola de Comunicação e Artes da USP 

(ECA-USP) está promovendo a série “O Esta-

do da Arte”, composta por palestras cujo ob-

jetivo é propiciar uma visão atualizada de 

temas relevantes para a área da Comunica-

ção e da Informação.  

ECA-USP discute temas atuais em 

Comunicação e Informação 
Lilian Leme Bianconi 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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Com coordenação do Prof. Luis Augus-

to Milanesi, chefe do departamento de Biblio-

teconomia da ECA-USP, o ciclo foi iniciado 

com a palestra “Web Semântica”, realizada 

em 25 de novembro de 2014 e ministrada pelo 

Prof. Jaime Sichman, da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (Poli/USP). A se-

gunda edição da série teve como tema 

“Ontologias  e Representação do Conheci-

mento”.  O evento ocorreu em 2 de dezem-

bro de 2014 e teve como palestrante a  Profª 

Renata Wassermann, do Instituto de Mate-

mática e Estatística da USP (IME-USP). 

No dia 19 de março de 2015, foi reali-

zada a palestra “Informação, Internet 

e Direito Autoral: rumos”. O palestrante con-

vidado, Prof. Antonio Carlos Morato, advo-

gado e docente da Faculdade de Direito da 

USP (FD-USP), realizou uma análise da legis-

Boletim Informativo, ano V, n. 4, abril de 2015. 

Professor Antonio Carlos Morato, durante a palestra “Informação, Internet 

e Direito Autoral: rumos”. Escola de Comunicação e Artes da USP, 19 de março de 

2015. Foto: Vanessa Cristine de OIiveira Martins. 
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Prof. Romero Tori, da Escola Politécnica da USP. Imagem extraída do Blog 

Educação sem Distância (http://romerotori.blogspot.com.br/). 

lação vigente na área, seus problemas e pers-

pectivas e esclareceu diversas dúvidas dos 

participantes.  

No dia 16 de abril, foi realizada a pa-

lestra “Informação, Tecnologia e a Esco-

la do Futuro”, um  assunto de grande impor-

tância para todos os  educadores, bem como 

para os que atuam no campo da Biblioteco-

nomia e áreas conexas. O palestrante, Prof. 

Romero Tori, da Poli/USP,  falou sobre os de-

safios educacionais frente às novas gerações 

interativas e à evolução tecnológica.  Para 

Romero, “nas  atividades educacionais é im-

portante a  redução das  distâncias entre alu-

nos e professores,  entre aprendizes e conteú-

dos, assim como entre os próprios estudan-

tes. O emprego de recursos tecnológicos que 

propiciam interatividade pode contribuir pa-

ra o aumento da sensação de presença e do 

engajamento do aluno, não apenas em cursos 

a distância como também em atividades pre-

senciais em salas de aula. Mais importante 

que a tecnologia, no entanto, a metodologia é 

a chave para vencer distâncias com qualida-

de e eficácia no aprendizado.” (http://

romerotori.blogspot.com.br)   

Confira no IPTV USP os vídeos das 

palestras disponíveis:  

Web Semântica: http://iptv.usp.br/portal/

video.action?idItem=25629 

Ontologias: http://iptv.usp.br/portal/video.action?

idItem=25631 

Direito Autoral: http://iptv.usp.br/portal/

video.action?idItem=26904 

Para saber mais, acompanhe o  

Facebook do departamento  

de Biblioteconomia da ECA-USP: 

https://www.facebook.com/pages/Informa%C3%

A7%C3%A3o-e-Cultura-Biblioteconomia-USP-

ECA/913065412079161   

http://romerotori.blogspot.com.br/
http://romerotori.blogspot.com.br
http://romerotori.blogspot.com.br
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=25629
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=25629
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=25631
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=25631
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=26904
http://iptv.usp.br/portal/video.action?idItem=26904
https://www.facebook.com/pages/Informa%C3%A7%C3%A3o-e-Cultura-Biblioteconomia-USP-ECA/913065412079161
https://www.facebook.com/pages/Informa%C3%A7%C3%A3o-e-Cultura-Biblioteconomia-USP-ECA/913065412079161
https://www.facebook.com/pages/Informa%C3%A7%C3%A3o-e-Cultura-Biblioteconomia-USP-ECA/913065412079161
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Workshop de Autores  

Research Integrity and Open Access 

 

Data: 27 de maio de 2015 

Horário: 9h - 12h 

Local: Auditório da FMVZ 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia  

Universidade de São Paulo - USP 

 

Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva, 87  

Cidade Universitária - São Paulo/SP - Brasil 

Inscrições: http://bit.ly/BioMed_Central_27_maio_2015 

 

Promoção:  

Sistema Integrado de Bibliotecas da USP e BioMed Central 

http://bit.ly/BioMed_Central_27_maio_2015
http://www.bibliotecas.usp.br/
http://www.biomedcentral.com/
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12ª Conferência Internacional sobre Sistema de  
Informação e Gestão de Tecnologia  

20 a 22 de maio de 2015 

 

 A CONTECSI é um evento inovador com foco em Sistemas de Informação, 

Tecnologia da Informação e Ciência da Informação sob uma visão multidisciplinar. 

Visa reunir acadêmicos e profissionais envolvidos em questões de investigação e 

gestão para gerar uma discussão de alto nível com uma perspectiva multidiscipli-

nar. São esperados palestrantes, professores e pesquisadores do mundo inteiro. O 

objetivo é discutir os efeitos da Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação 

e Ciência da Informação em Organizações e sobre a sociedade como um todo, reu-

nindo uma comunidade em busca por respostas aos constantes desafios na área de 

tecnologia. Como resultado de uma estreita relação desenvolvida com expertos em 

tecnologia e pesquisadores de Gestão de Informação ao longo dos anos, é esperada 

a participação de palestrantes e pesquisadores internacionais que devem contribuir 

para a integração entre o meio acadêmico e as comunidades profissionais. Ampli-

ando assim o interesse na pesquisa, no compartilhamento de informações atualiza-

das e nas mais inovadoras práticas em uso.  

 

Onde: FEA USP - Av. Prof. Luciano Gualberto, 908  

Butantã, São Paulo - SP, Brasil  

 

Site oficial: http://www.contecsi.fea.usp.br/ 

http://www.contecsi.fea.usp.br/


Desde novembro de 2013, a Biblioteca 

do IPUSP tem exercido um importante papel 

na viabilização de atividades do Convênio 

Internacional USP-Universidade Pedagógica 

(UP) de Moçambique. Esta última é uma uni-

versidade estatal presente em todas as Pro-

Biblioteca sedia atividades online com a 

Universidade Pedagógica de Moçambique 
Beatriz de Paula Souza* 
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víncias (equivalentes aos nossos Estados) 

moçambicanas. Em diversos campi, tem fa-

culdades de Psicologia da Educação.  

O Laboratório Interinstitucional de 

Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar  

(LIEPPE), por meio de sua coordenadora, 

Profa. Marilene Proença R. de Souza, e da 

psicóloga Beatriz de Paula Souza, vêm reali-

zando videoconferências semanais com do-

centes dessas faculdades, dos campi de Ma-

puto e Lichinga, no espaço da Biblioteca e 

com o apoio eficiente e preciso de seu pesso-

Alunos e docentes da Universidade Pedagógica de Moçambique, durante a palestra da 

Profa. Marilene Proença R. de Souza, setembro de 2013 .  

al – e também do setor de Audiovisual do IP. 

As trocas de conhecimentos teóricos e técni-

cos  proporcionadas muito têm enriquecido 

os participantes, seja os daquele país, com 

que comungamos a língua portuguesa e de 

onde tantos de nós, brasileiros, descende-
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Da esq.-dir.: Profa. Marilene Proença R. de Souza, Profa. Aida Binze, Beatriz de 

Paula Souza e Profa. Vilza Cassamo, na Universidade Pedagógica de  

Moçambique, setembro de 2013. 

mos, seja os do IP, que muito têm aprendido 

com as novas informações, questões, pers-

pectivas e desafios que vêm emergindo nes-

ses preciosos momentos. 

Esse contato tem frutificado, em Mo-

çambique, novas práticas psicológicas no 

campo educacional, conteúdos e bibliografia 

de disciplinas de graduação e subsídios para 

a reformulação do currículo nacional do cur-

so de Psicologia da Educação.  A proximida-

de virtual mostrou-se capaz de gerar presen-

ça concreta: está produzindo a vinda de do-

centes da UP a São Paulo, para participarem 

de evento científico em junho e, a partir de 

2016 provavelmente, do programa de douto-

rado do nosso Instituto.  

 

* Beatriz de Paula Souza 

Psicóloga do Laboratório Interinstitucional de 

Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar e Edu-

cacional do Instituto de Psicologia da USP 

 

Confira o site da Universidade  

Pedagógica de Moçambique:   

https://www.up.ac.mz/  

https://www.up.ac.mz/


 No dia 20 de março de 2015, das 

10h00 às 12h00, aconteceu no Salão de Estu-

dos da Biblioteca Dante Moreira Leite do 

IPUSP a palestra e mesa redonda 

“Neurociências e Humanidades”, atividade 

oficial relacionado à Semana Internacional 

do Cérebro, sob a coordenação do Prof.  

Palestra e mesa redonda “Neurociências e 

Humanidades” 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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Marcelo Costa (Coordenador do Programa 

de Pós-Graduação em Neurociências e Com-

portamento [NEC]).  

 De acordo com informações extraídas 

do cartaz do evento, a palestra e a mesa re-

donda tiveram como objetivos “apresentar as 

relações e contribuições que as Neurociên-

cias oferecem para a colaboração e entendi-

mento das humanidades, principalmente nos 

aspectos relacionados à História, Filosofia e 

Educação...”. É importante lembrar que esse 

evento, concomitantemente, marca a abertu-

ra oficial da nova linha de pesquisa em His-

tória, Filosofia e Educação em Neurociências 

do Programa de Pós-Graduação em Neuroci-

ências e Comportamento do IPUSP. 

 O evento fez parte da IV Semana Naci-

onal do Cérebro: o Limite e a Imaginação, reali-

zada no período de 16 a 23 de março de 2015.  

Palestra e mesa redonda 

“Neurociências e Humanidades”. 

Da esq.-dir.: Prof. Francisco Rômu-

lo (História, FFLCH-USP; microfo-

ne), Prof. Marcelo Costa (IPUSP), 

Prof. Osvaldo Pessoa (Filosofia, 

FFLCH-USP) e Prof. Hamilton 

Haddad (Fisiologia, IB-USP). Salão 

de Estudos da Biblioteca do IPUSP, 

20 de março de 2015. Foto: Renato 

Passos.  



Palestra e mesa redonda “Neurociências e Humanidades”. Salão de Estudos da Biblioteca do 

IPUSP, 20 de março de 2015. Docentes, profissionais e alunos de vários Institutos  

estavam presentes. Foto: Renato Passos. 
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 A Semana “é uma campanha global 

para divulgar os benefícios do estudo do cé-

rebro. A cada ano, no mês de março, univer-

sidades, hospitais e outras organizações do 

mundo todo unem-se durante uma semana 

para popularizar conhecimentos em neuroci-

ências. É promovida e coordenada pela The 

Dana Alliance for Brain Initiatives e a European 

Dana Alliance for the Brain...” (http://

www.dana.org/baw/; https://

semanadocerebro.wordpress.com/; http://

www.dana.org/BAW/Calendar/ ). 

 

 

Confira mais fotos do evento  

no Facebook do IPUSP:  

https://www.facebook.com/media/set/?

set=a.797649393659133.1073741923.453

388918085184&type=3  

http://www.dana.org/
http://www.dana.org/danaalliances/edab/
http://www.dana.org/danaalliances/edab/
http://www.dana.org/baw/
http://www.dana.org/baw/
https://semanadocerebro.wordpress.com/
https://semanadocerebro.wordpress.com/
http://www.dana.org/BAW/Calendar/
http://www.dana.org/BAW/Calendar/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.797649393659133.1073741923.453388918085184&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.797649393659133.1073741923.453388918085184&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.797649393659133.1073741923.453388918085184&type=3


 Nos dias 9 e 22 de abril de 2015, a Bi-

blioteca Dante Moreira Leite do IPUSP cola-

borou com aulas na disciplina “Metodologia 

da Pesquisa em Psicologia Clínica”, do De-

partamento de Psicologia Clínica, sob a res-

ponsabilidade das Profas. Dras. Eva Maria 

Migliavacca, Maria Abigail de Souza e Edwi-

Colaboração da Biblioteca na disciplina 

“Metodologia da Pesquisa em Psicologia 

Clínica” 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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ges Ferreira de Mattos Silvares. As aulas fo-

ram ministradas na Sala de Capacitação da 

Biblioteca. 

 No dia 9, as bibliotecárias Aparecida 

Angélica Z. Paulovic Sabadini e Lilian Leme 

Bianconi apresentaram a Biblioteca e seus 

serviços, as principais bases de dados dispo-

Alunos da disciplina “Metodologia da Pesquisa em Psicologia Clínica”. Sala de Capacitação  

da Biblioteca do IPUSP, 9 de abril de 2015. Foto: Renato Passos. 
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níveis para pesquisas e o gerenciador de re-

ferências EndNote. 

 No dia 22, Aparecida Angélica e a 

Profa. Maria Abigail falaram sobre a avalia-

ção de revistas científicas (Qualis), as princi-

pais partes que compõem o artigo científico, 

normalização e a importância de se publicar 

e divulgar o conhecimento. 

 A disciplina tem como objetivos: 

“Favorecer aos alunos: o desenvolvimento de 

noções epistemológicas do conhecimento ci-

entífico; o conhecimento de noções básicas 

de pesquisa científica; a oportunidade de to-

mar contato com diferentes delineamentos 

de pesquisa em Psicologia Clínica; o exercí-

cio da redação e editoração de um trabalho 

científico como dissertações e teses” (https://

uspdigital.usp.br/janus/componente/

disciplinasOferecidasInicial.jsf?

action=3&sgldis=PSC5827). 

 Agradecemos o convite das Professo-

ras responsáveis pela disciplina e reforçamos 

que é sempre muito gratificante poder cola-

borar com as atividades de ensino e pesquisa 

do Instituto de Psicologia.  

 

 

Consulte o programa completo da disciplina  

Metodologia da Pesquisa em  

Psicologia Clínica: 

https://uspdigital.usp.br/janus/componente/

disciplinasOferecidasInicial.jsf?

action=3&sgldis=PSC5827 

https://uspdigital.usp.br/janus/componente/disciplinasOferecidasInicial.jsf?action=3&sgldis=PSC5827
https://uspdigital.usp.br/janus/componente/disciplinasOferecidasInicial.jsf?action=3&sgldis=PSC5827
https://uspdigital.usp.br/janus/componente/disciplinasOferecidasInicial.jsf?action=3&sgldis=PSC5827


Mendeley: gestor de referências bibliográficas 

gratuito 
Jorge Sinval* 
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 O Mendeley é um gestor de referências 

bibliográficas gratuito e, simultaneamente, 

uma rede social acadêmica. Possui uma 

versão web, uma versão desktop (Windows, 

Mac e Linux) e um aplicativo móvel (iOS e 

muito brevemente para Android). As versões 

funcionam de forma integrada na biblioteca 

pessoal do usuário com um espaço de 2GB 

na nuvem, sendo que qualquer alteração 

efetuada na biblioteca pessoal terá efeito em 

todas as plataformas.  

O software permite criar um perfil 

com as publicações do usuário, indicar as 

áreas de pesquisa e destacar suas 

experiências profissionais e graus 

acadêmicos. Além disso, é possível instalar 

um plugin no Microsoft Office Word e no 

LibreOffice Writer para inserção automática 

de citações e obtenção automática das 

respectivas listas bibliográficas dessas 

citações, de acordo com o estilo desejado.  
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Existem mais de 7000 estilos de 

referências bibliográficas diferentes no 

catálogo Mendeley, incluindo diversos 

estilos locais, como a ABNT. Caso não 

exista aquele que o usuário deseja, ele 

poderá criá-lo ou importá-lo. É possível 

criar grupos privados ou públicos para 

Workshop do Mendeley, com Jorge Sinval. Sala de Capacitação da 

Biblioteca do IPUSP,  25 de abril de 2014 . 

   Aconteceu na Biblioteca 
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compartilhamento de bibliografia, ou 

simplesmente enviar documentos por 

mensagem privada. Pode-se ainda obter 

sugestões de leitura baseadas na bibliografia 

do usuário e identificar documentos 

duplicados na mesma. Para começar a 

utilizar o programa, basta criar uma conta e 

adicionar os documentos. A tarefa de 

migração de outros programas para o 

Mendeley é um processo bastante simples.  

 O Mendeley está em constante 

desenvolvimento, sendo que recentemente 

lançou uma nova versão  da sua biblioteca 

web na qual a leitura, o upload e o download 

dos seus documentos é possível. Outra 

novidade para breve é a integração com o 

motor Newsflo, adquirido pela Elsevier, um 

serviço de monitoramento da mídia para os 

pesquisadores avaliarem os dados de 

impacto das suas publicações. 

 No dia 25 de abril de 2014, foi 

realizado o primeiro Workshop do Mendeley 

na Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP. 

Em 12 de maio de 2015, foi realizada uma 

nova edição do Workshop na Biblioteca.   

 O autor faz parte do Advisor Program 

da Mendeley e encontra-se disponível para 

ministrar eventos de divulgação do software. 

 

*Jorge Sinval 

Mendeley Advisor 

Duplo doutorando em Psicologia - Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto 

(FFCLRP-USP) e Faculdade de Psicologia e de 

Ciências da Educação da Universidade do Por-

to  (FPCE-UP) 

E-mail: sinval@usp.br ou jorgesinval@gmail.com  

 

 

 

Confira o site do Mendeley: 

https://www.mendeley.com/ 

Interface do Mendeley. 

   Aconteceu na Biblioteca 

mailto:sinval@usp.br
https://www.mendeley.com/


A Biblioteca do IPUSP incorporou, no período 

de janeiro a março de 2015, 114 livros novos no 

acervo, sendo que deste total 13 são publica-

ções de docentes ativos e aposentados, psicólo-

gos e funcionário do Instituto de Psicologia da 

USP, que se apresentam como autores e/ou or-

ganizadores das obras. São eles: 

Livros  
Elaine Cristina Domingues Martins 
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Exposição das novas aquisições da Biblioteca do IPUSP. 

Foto: Tatiana Carvalho de Freitas. 

Ades, C. (in memoriam), Sabadini, A. A. Z. P., 

Vilela, C. R., Guerreiro de Carvalho, N., & 

Osorio, V. K. L. (Orgs.). (2014). A Glette, o pa-

lacete e a Universidade de São Paulo. São Paulo: 

Centro de Memória do Instituto de Psicolo-

gia da Universidade de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

Angelini, A. L. (2014). Memória da psicologia 

textos produzidos na segunda metade do século 

XX. São Paulo: Vetor. 
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Assumpção Junior, F. B., & Kuczynnki, E. 

(2013). Tratado de psiquiatria da infância e da ado-

lescência (2a ed.). São Paulo: Atheneu. 

 

 

 

 

 

 

 

Carone, I., & Bento, M. A. S. (Orgs). (2014). Psi-

cologia social do racismo estudos sobre branquitude 

e branqueamento no Brasil (6a ed.). Petrópolis, 

RJ: Vozes. 

 

 

 

 

 

 

Dunker, C. I. L., & Rodrigues, A. L. (Orgs.). 

(2014). História, gênero e sexualidade. São Paulo: 

nVersos. 

 

 

 

 

 

 

 

Dunker, C. I. L., & Rodrigues, A. L. (Orgs). 

(2014). Montagem e interpretação. São Paulo: 

nVersos.  
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Figueiredo, L. C. M., & Santi, P. L. R. de. 

(2003). Psicologia, uma (nova) introdução uma 

visão histórica da psicologia como ciência. São 

Paulo: EDUC. 

 

 

 

 

 

 

Frazão, L. M., & Fukumitsu, K. O. (2014). Ges-

talt-terapia conceitos fundamentais. São Paulo: 

Summus. 

 

 

 

 

 

 

Hübner, M. M. C., & Moreira, M. B. (Orgs.). 

(2013). Temas clássicos da psicologia sob a ótica da 

análise do comportamento. Rio de Janeiro: Gua-

nabara Koogan.  

 

 

 

 

 

 

 

Kupfer, M. C. M., Bernardino, L. M. F., & Ma-

riotto, R. M. M. (Orgs.). (2014). De bebê a sujeito 

a metodologia IRDI nas creches. São Paulo: Escu-

ta. 

 

 

 

 

 



Acesse a “170ª lista de novas aquisições de 

livros” no site da Biblioteca e veja a referên-

cia completa das 114 obras, que inclui  

também a localização dos  

livros nas estantes: 

http://www.ip.usp.br/portal/

images/170_exposicao.doc.pdf  
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Mandelbaum, B. (2014). Trabalhos com famílias 

em psicologia social. São Paulo: Casa do Psicólo-

go.  

 

 

 

 

 

 

Tassara, E. (Org.). (2008). Dicionário socioambi-

ental idéias, definições e conceitos. São Paulo: Bra-

sil Sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

Trinca, W. (2014). Viagem ao coração do mundo a 

apreensão da imaterialidade. São Paulo: Vetor. 

 

 

 

 

 

http://www.ip.usp.br/portal/images/170_exposicao.doc.pdf
http://www.ip.usp.br/portal/images/170_exposicao.doc.pdf


 A BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP) recebeu 49 novas publica-

ções neste ano. Acesse a lista completa e conheça os trabalhos incorporados ao acervo, no pe-

ríodo de janeiro a abril de 2015. 

Dissertações e teses 
Elaine Cristina Domingues Martins 

Acesse a lista de novas aquisições  

de dissertações e teses:  

http://www.ip.usp.br/portal/images/

TESES_CADASTRADAS_AT%C3%

89_ABRIL_DE_2015.pdf  

Dissertações e teses incorporadas ao acervo da Biblioteca do IPUSP.  

Foto: Tatiana Carvalho de Freitas. 
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Clique e acesse a Biblioteca Digital de 

Teses e dissertações da USP: 
 

http://www.teses.br/ 

http://www.ip.usp.br/portal/images/TESES_CADASTRADAS_AT%C3%89_ABRIL_DE_2015.pdf
http://www.ip.usp.br/portal/images/TESES_CADASTRADAS_AT%C3%89_ABRIL_DE_2015.pdf
http://www.ip.usp.br/portal/images/TESES_CADASTRADAS_AT%C3%89_ABRIL_DE_2015.pdf
http://www.teses.br/


A Videoteca incorporou 10 novos itens ao 

seu acervo. Os materiais já estão disponíveis 

para empréstimo pelos usuários com cadas-

tro na Biblioteca ou podem ser assistidos em 

nosso espaço. Conheça os novos títulos: 

Videoteca 
Maria Marta Nascimento 
Renato Passos 
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SANTIAGO 

Direção de João Moreira Salles 

Documentário iniciado em 1992 por João Moreira Salles e termina-

do em 2005/2006, baseado na vida do mordomo da casa de sua fa-

mília, localizada na Gávea, Rio de Janeiro. Mostra depoimentos 

de Santiago, homem culto que, além de sua função de mordomo, 

colecionava em seu apartamento várias anotações sobre dinastias e 

nobrezas do mundo inteiro.  

ANJOS DO SOL 

Direção de Rudi Lagemann 

Maria, que vive no interior do Nordeste brasileiro, tem doze anos e 

é vendida por sua família a um recrutador de prostitutas. Após ser 

comprada em um leilão, é enviada a um prostíbulo localizado per-

to de um garimpo, na floresta amazônica. Após alguns meses ela 

consegue fugir e cruza o Brasil pegando carona em caminhões. 

Mas ao chegar ao Rio de Janeiro a prostituição volta a cruzar  

seu caminho.  

Saiba mais informações sobre os novos 

filmes e verifique sua disponibilidade 

pesquisando os títulos no Dedalus ou  

no Portal de Busca Integrada da USP.  

http://www.sibi.usp.br/ 

http://www.sibi.usp.br/
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O CÉU DE SUELY  

Direção de Karim Aïnouz 

Hermila é uma jovem que volta à Iguatu, sua cidade natal, locali-

zada no interior do Ceará. Com seu filho Mateuzinho, aguarda a 

chegada de Mateus, o pai da criança que ficou em São Paulo. Po-

rém o tempo passa e Mateus não aparece. Querendo deixar a cida-

de de qualquer forma, Hermila tem a ideia de rifar seu próprio 

corpo e conseguir dinheiro suficiente para comprar uma passa-

gem de ônibus para longe de Iguatu e iniciar nova vida.  

NOTAS SOBRE UM ESCÂNDALO 

Direção de Richard Eyre 

Barbara Covett é uma professora que comanda sua sala de aula 

com mão de ferro, mas leva uma vida terrivelmente solitária fora 

das paredes da escola, até que ela conhece a nova e radiante pro-

fessora de artes Sheba Hart. À primeira vista, fica muito feliz por 

ter encontrado uma alma gêmea, até que Barbara descobre que 

Sheba está tendo um caso com um aluno, seus ciúmes e sua raiva 

ficam fora de controle.  

 

IMPÉRIO DOS LOBOS 

Direção de Chris Nahon 

Este delirante filme com o astro Jean Reno fala sobre a máfia 

(turca) e tem como personagem central uma mulher que perdeu a 

memória. Anna Heymes sofre de terríveis alucinações, além de ser 

incapaz de reconhecer o próprio marido. Na outra ponta da trama, 

dois agentes, Netteaux e Schiffer, investigam um triplo assassinato 

em série envolvendo mulheres. O link entre o drama vivido por 

Anna com os crimes se dá quando ela descobre que seu rosto so-

freu operação plástica que alterou completamente sua antiga fisio-

nomia. As razões podem estar atreladas a planos diabóli-

cos dos turcos, que caberá ao espectador descobrir.  
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SEGREDOS NA NOITE 

Direção de Patrick Stettner 

Gabriel é apresentador de um famoso programa de rádio à meia-

noite. Ele fica impressionado com a história de Pete, um garoto pro-

blemático de 14 anos que acaba de lançar um livro autobiográfico. 

Tentando descobrir mais sobre o menino, Gabriel o entrevista pelo 

telefone. Quando as perguntas começam a ficar sem respostas, Ga-

briel se vê envolvido em um grande mistério nessa história  

assustadora.  

O BANHEIRO DO PAPA 

Direção de César Charlone e Enrique Fernández 

Em 1988, o Papa João Paulo II visitou a humilde cidade de Melo, 

localizada na fronteira do Uruguai com o Brasil. Os moradores 

mobilizaram-se numa série de preparativos para a chega-

da do religioso. Estimava-se a visita de centenas de milhares de 

visitantes e os moradores contavam com esse evento para muda-

rem de vida. Muitos venderam casas, terrenos e outros pertences 

para comprar alimentos para abastecer o público esperado. O filme 

acompanha principalmente o drama de Beto e sua família. Ele teve 

a ideia de construir um banheiro coletivo para o uso dos visitantes.  

O MAGNATA 

Direção de Johnny Araújo 

Magnata é um rock star que ganha muito dinheiro com sua carrei-

ra de ídolo pop, mas na verdade financia suas extravagâncias com 

a herança deixada pelo pai. Imaturo, vive deslumbrado com seu 

sucesso. Um dia, conhece uma garota muito especial e se apaixona, 

mas neste dia, que parecia que sua vida mudaria, ele comete um 

crime. A partir daí, seus sonhos tornam-se um pesadelo e ele se dá 

conta de que suas atitudes têm consequências.  
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REDENTOR 

Direção de Cláudio Torres 

Otávio Sabóia é filho do empreiteiro que construiu o Condomínio 

Paraíso, um prédio que não foi entregue aos donos finais. Após 

vender os mesmos apartamentos inúmeras vezes, Dr. Sabóia decre-

tou falência, deixando a obra semipronta e todos os proprietários 

aguardando por uma decisão da Justiça. Quinze anos depois, sem 

receberem pagamento algum, os operários que trabalharam na 

construção do edifício, e criaram uma favela ao seu lado, decidem 

por tomar posse dos apartamentos, organizando uma invasão pa-

cífica. Com o escândalo imobiliário vindo a público, Dr. Sabóia se 

mata, deixando para o filho um império endividado e falido. O 

repórter Célio Rocha é designado para cobrir o caso e obrigado a 

reencontrar Otávio, amigo de infância. Quando criança, Célio ha-

via ficado tão impressionado com a maquete do prédio, que seus 

pais decidiram comprar um apartamento no Condomínio. Agora 

obcecado em recuperar o apartamento para seus pais, aceita a pro-

posta de Otávio de ser seu laranja em troca de 5 milhões de dóla-

res. A situação foge ao controle, fazendo com que Célio se arrepen-

da do negócio fracassado feito com Otávio. Desesperado, busca 

Deus e o encontra, recebendo a missão de convencer Otávio a doar 

toda sua fortuna aos pobres.   

MULHERES DO BRASIL 

Direção de Malu de Martino 

Esmeralda é uma menina mimada, em Salvador, que tenta se reali-

zar no amor, mas se envolve em grandes confusões. Em Maceió, a 

estudante Ana vive uma crise existencial e parte para um projeto 

com rendeiras, no qual conhece a independente Júlia. No Rio de 

Janeiro, uma porta-bandeira perde o emprego e enfrenta a doença 

da mãe. Em Curitiba, duas garçonetes embalam suas fantasias com 

um programa de rádio. E, em São Paulo, uma divorciada madura 

luta para encontrar um novo emprego e um novo amor.  

Nota. Os resumos dos filmes foram  extraídos do Dedalus. 



ATravessar: Revista de Acompanhamento Te-

rapêutico 

Formato: impresso 

Publica artigos originais referentes à atuação 

do AT, à pesquisa, ao ensino ou à reflexão 

crítica sobre a produção de conhecimento no 

campo do AT. 

 

Berggasse 19 

Formato: impresso 

Divulga a produção literária no campo da 

Psicanálise bem como suas interfaces com as 

diversas áreas do conhecimento. Pretende 

criar espaço de expressão e troca de conheci-

mento psicanalítico, cultural e social, favore-

Revistas recebidas como doação 
Ana Rita J. Linguanotto 
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cendo a expansão e o aprofundamento da 

Psicanálise, estimulando o diálogo entre pen-

sadores e instituições da comunidade cientí-

fica sobre temas de interesse comum.  

 

Conhecimento & Diversidade 

Formato: impresso e online (acesso livre) - 

www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/

conhecimento_diversidade/index 

A proposta da revista é receber artigos inédi-

tos, baseados em estudos e pesquisas de vá-

rias áreas de conhecimento, que tragam con-

tribuições aos fundamentos e processos do 

campo educacional.  

http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/index
http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/conhecimento_diversidade/index


 A partir deste mês, o Boletim informa-

rá o número mensal de documentos que a 

Biblioteca do Instituto de Psicologia da USP 

cadastrou no Banco de Dados Bibliográficos 

da USP (Dedalus), referente à Produção Ci-

Produção científica do corpo docente e técnico 

do IPUSP - abril de 2015 
Lilian L. Bianconi 

Silvana Amélia Xavier de Aguiar Bonifácio 
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entífica do Corpo Docente e Técnico do 

IPUSP. No mês de abril, foram cadastrados 42 

trabalhos, que descrevemos na tabela a se-

guir. 
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Quadro. Total de trabalhos da produção científica do corpo docente e técnico do IPUSP cadastrados no 

Dedalus no mês de abril de 2015. 

Ano de publicação  Tipo de trabalho Quantidade 

2013 Artigo de periódico em revista 
nacional  

1 

2014 Artigo de periódico em revista 
nacional 
 
Capítulo de livro 
 
Trabalho de evento publicado 
em anais 

5 
 
 
10 
 
25 

2015 Texto na web - nacional 1 

Total  42 
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 De acordo com a tabela, dos 42 traba-

lhos cadastros no Dedalus, um foi publicado 

no ano de 2013, 40 no ano de 2014 e um no 

ano de 2015. 

 A Biblioteca Dante Moreira Leite do 

IPUSP, assim como todas as bibliotecas do 

Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da 

USP, é responsável pela coleta, armazena-

mento e cadastramento dos diversos tipos de 

trabalhos científicos produzidos pelo corpo 

docente e técnico de sua instituição. 

 Nesse contexto, ressaltamos a impor-

tância de que todo o material produzido pela 

comunidade IPUSP seja encaminhado/

informado à Biblioteca assim que for publi-

cado, tanto no formato impresso como  

eletrônico. 

Acesse o Dedalus ou o Portal de Busca 

Integrada da USP e pesquise a  

produção científica do IPUSP:  

http://www.sibi.usp.br/ 

Docente e funcionário do IPUSP, dê 

visibilidade à sua publicação e à produ-

ção científica do Instituto. Encaminhe o 

seu trabalho para a Biblioteca ou nos 

informe assim que for publicado, para 

cadastro no Dedalus.   

http://www.sibi.usp.br/


O livro A Glette, o Palacete e a Universi-

dade de São Paulo, organizado por César Ades 

(in memoriam), Aparecida Angélica Zoqui 

Paulovic Sabadini, Carlos Ribeiro Vilela, 

Neuza Guerreiro de Carvalho e Viktoria Kla-

ra Lakatos Osorio, foi notícia de capa do Jor-

nal da USP (Ano XXX, nº 1059, 30 de março a 

5 de abril de 2015). 

A publicação foi editada pelo Centro 

de Memória do Instituto de Psicologia da 

USP (CM-IPUSP), com o apoio da Pró-

Livro A  Glette, o Palacete e a Universidade de 

São Paulo é destaque no Jornal da USP  
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini  

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 

da USP (PRCEU-USP). A obra retrata um mo-

mento significativo da vida da Universidade 

de São Paulo (USP), quando os cursos de His-

tória Natural, Química, Geologia e parte da 

Psicologia foram ministrados em um extinto 

palacete localizado na Alameda Glette, n. 463, 

em São Paulo, primeira sede própria da anti-

ga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

da USP  (FFCL).  
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Capa do livro A Glette, o Palacete e a  

Universidade de São Paulo. 

O lançamento fez parte das comemo-

rações dos 80 Anos da USP. O evento foi rea-

lizado no dia 12 de dezembro de 2014, na Li-

vraria da EDUSP, no prédio da Biblioteca 

Brasiliana Guita e José Mindlin da USP. 

 

Confira aqui a versão online da notícia 

publicada no Jornal da USP:  

http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?

No site do CM-IPUSP, estão disponíveis 

mais informações e fotos do evento:   

http://citrus.uspnet.usp.br/

centrodememoriaip/?q=node/1423  

http://espaber.uspnet.usp.br/jorusp/?p=40519
http://citrus.uspnet.usp.br/centrodememoriaip/?q=node/1423
http://citrus.uspnet.usp.br/centrodememoriaip/?q=node/1423


 Nesse artigo, os autores mostram de 

forma rápida e simples duas imagens: a pri-

meira se refere à recuperação da informação 

e a outra aos metadados necessários para 

que a recuperação aconteça com qualidade e 

segurança.  

 Os autores também comentam a ne-

cessidade da participação do bibliotecário 

Aplicabilidade do binômio indexação e 

recuperação da informação para editores e 

autores 
Teresa Cristina de Oliveira Peres 
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nos processos estratégicos do periódico cien-

tífico para melhoria da indexação e recupera-

ção da revista.  Um artigo interessante para 

autores, editores e indexadores. 
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Persée: conheça o portal francês de acesso 

aberto a revistas científicas  
Teresa Cristina de Oliveira Peres 

 Criado em 2005 pelo Ministério da 

Educação francês, o Persée é um portal de 

livre acesso a revistas científicas que engloba 

as áreas de ciências humanas e sociais. O 

portal possui cerca de 185.268 artigos cientí-

ficos com texto completo e cerca de 500.000 

documentos de difusão.  

Página principal do Persée. 

Acesse e leia o artigo na íntegra:  

http://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/

reciis/article/view/883/pdf_3  

Acesse e conheça o Persée:  

http://www.persee.fr/web/revues/home  

http://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/883/pdf_3
http://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/883/pdf_3
http://www.persee.fr/web/revues/home


É com orgulho que compartilhamos a 

informação divulgada pelo editor-chefe da 

revista Paideia, Manoel Antônio dos Santos, 

publicada pelo Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ci-

ências e Letras da Universidade de São Pau-

lo, campus de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP). 

A Paideia ocupa o segundo lugar no SCImago 

Journal Rank (SJR), índice alternativo ao JCR, 

mas que também mede o impacto e influên-

cia das revistas disponíveis na base de dados 

SCOPUS.  

O índice atual reflete a elevação de 3 

posições no ranking em relação ao ano ante-

rior, segundo o editor. Em 2013, último ano 

disponível, a Paideia aparece em 2° lugar, 

com o índice de 0,290. Em 2012, estava em 5° 

lugar, com um SJR de 0,149. 

Paideia ocupa o segundo lugar no SCImago 

Journal Rank (SJR)  
Ana Rita J. Linguanotto  
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A Biblioteca reconhece os esforços e 

parabeniza todos os envolvidos em cada eta-

pa da construção, produção e divulgação da 

Paideia, o que certamente impactará sempre 

positivamente na ampliação da visibilidade e 

internacionalização da revista. 
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Tabela de 2013 do SCIma-

go Journal Rank (SJR), 

com destaque para a revis-

ta Paideia, ocupando o 

segundo lugar. Imagem 

extraída do Facebook da 

revista Paideia. 

As tabelas de 2012 e 2013 estão disponí-

veis, respectivamente, nos  

seguintes links: 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?

area=0&category=3201&country=BR&year=201

2&order=sjr&min=0&min_type=cd. 
 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?

area=0&category=3201&country=BR&year=201

3&order=sjr&min=0&min_type=cd 

Confira a notícia no site da FFCLRP:  

http://www.ffclrp.usp.br/noticias/

integra.php?id=2098 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=3201&country=BR&year=2012&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=3201&country=BR&year=2012&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=3201&country=BR&year=2012&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=3201&country=BR&year=2013&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=3201&country=BR&year=2013&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=0&category=3201&country=BR&year=2013&order=sjr&min=0&min_type=cd
http://www.ffclrp.usp.br/noticias/integra.php?id=2098
http://www.ffclrp.usp.br/noticias/integra.php?id=2098


O uso de redes sociais na comunicação 

científica têm crescido em larga escala nos 

últimos anos. Visando promover a troca de 

informações entre pesquisadores, platafor-

mas destinadas a esse uso específico vem 

sendo desenvolvidas. Entretanto, pouco se 

sabe a respeito do impacto científico do uso 

dessas ferramentas. 

O assunto é abordado no estudo Im-

pact Factor 2.0: Applying Social Network 

Analysis to Scientific Impact Assessment, apre-

sentado por pesquisadores da Universidade 

St. Gallen da Suíça na 47th Hawaii Internatio-

Uso de redes sociais na avaliação do impacto 

científico 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins  
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nal Conference on System Sciences (HICSS), re-

alizada em 2014. A pesquisa avalia se e como 

o impacto científico pode ser medido por 

meio da análise de dados de mídias sociais, e 

como essa abordagem se relaciona com as 

métricas tradicionais. 
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Acesse a notícia completa no  

Scielo em Perspectiva:  

http://blog.scielo.org/blog/2015/03/13/

estudo-analisa-o-uso-de-redes-sociais-na-

avaliacao-do-impacto-cientifico/  

Dengue: conhecer para combater  
Teresa Cristina de Oliveira Peres 

 O Instituto Oswaldo Cruz (IO/

Fiocruz) criou um conjunto de vídeo-aulas 

que objetivam fornecer maior conhecimento 

sobre a dengue e seus impactos. Os vídeos 

trazem de forma simples e objetiva todas as 

informações que podem ajudar não só profis-

sionais da área de saúde, mas toda a popula-

ção no combate ao Aedes aegypti, mosquito 

causador da dengue.  

 As vídeo-aulas estão divididas em 10 

módulos temáticos que duram entre 2 e 15 

minutos e podem ser assistidas separada-

mente ou na íntegra.  

Acesse e conheça o projeto: 

http://auladengue.ioc.fiocruz.br/  

http://blog.scielo.org/blog/2015/03/13/estudo-analisa-o-uso-de-redes-sociais-na-avaliacao-do-impacto-cientifico/
http://blog.scielo.org/blog/2015/03/13/estudo-analisa-o-uso-de-redes-sociais-na-avaliacao-do-impacto-cientifico/
http://blog.scielo.org/blog/2015/03/13/estudo-analisa-o-uso-de-redes-sociais-na-avaliacao-do-impacto-cientifico/
http://auladengue.ioc.fiocruz.br/


 Você sabia que o sistema de arquivo 

que fica no andar térreo da Biblioteca, em 

frente ao elevador, se chama VISIrecord? 

 VISIrecord é um modelo de fichário no 

qual fichas medindo aproximadamente 15 

cm de altura por 10 de largura ficam dispos-

tas lado a lado, parcialmente sobrepostas 

VISIrecord 
Ana Rita J. Linguanotto  
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umas às outras em um móvel especialmente 

projetado. 

 Possibilita diversas aplicações, entre 

elas o controle da aquisição, recebimento e 

falhas nas coleções dos títulos de periódicos 

das bibliotecas de maneira bastante detalha-

da e precisa. 

VISIrecord, em exposição no andar térreo da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP.   
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 Antes da automação das bibliotecas, 

as coleções de periódicos eram controladas, 

em geral, pelo VISIrecord ou pelo sistema 

Kardex. A Biblioteca Dante Moreira Leite do 

Instituto de Psicologia da USP, que iniciou 

suas atividades em 1972, utilizou esse siste-

ma paralelamente ao controle automatizado 

até 2010, ou seja, 38 anos! 

Fichas do VISIrecord. 

Centro de Memória do IPUSP 

Conheça mais sobre a memória da Psicologia na USP,  

clique e acesse nosso site:  www.usp.br/centrodememoriaip 

http://www.usp.br/centrodememoriaip


 Neste espaço, divulgaremos as 

mensagens dos leitores com comentários, 

dúvidas, sugestões de pauta, críticas, elo-

gios etc.  

 Solicitamos que encaminhem as 

mensagens para o e-mail do Boletim Infor-

mativo: boletimbibip@gmail.com 
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O novo Boletim da Biblioteca Dante Mo-

reira Leite está imperdível. Parabéns, An-

gélica e equipe! 
 

Maria Imaculada Cardoso Sampaio 
 

Nota. Mensagem compartilhada pelo Facebook em 10 de 

abril de 2015, sobre o Boletim de fevereiro-março de 2015. 

 
 

O Boletim Informativo ficou ótimo. Agra-

deço a divulgação da publicação sobre o 

nosso prêmio (...). 
 

Aidyl M. de Queiroz Perez Ramos  
Academia Paulista de Psicologia 
 

Nota. Mensagem enviada por e-mail em 17 de abril de 

2015, sobre o Boletim de fevereiro-março de 2015. 

   Mensagens 

Nós queremos saber 

a sua opinião. Entre 

em contato conosco 

e ajude a fazer um 

Boletim cada  

vez melhor! 

Parabéns pelo Boletim. Justa homenagem 

à querida Imaculada.  

 

Desejo muito sucesso para a nova Direto-

ra, Angélica, que com certeza fará com que 

a biblioteca continue crescendo e inovan-

do, motivo de orgulho para o SIBi/USP!!! 
 

Adriana Cybele Ferrari  
Bibliotecária, Coordenadora da Unidade de Biblio-

tecas e Leitura da Secretaria de Estado da Cultura 

do Governo de São Paulo. 
 

Nota. Mensagem enviada por e-mail em 9 de abril de 

2015, sobre o Boletim de fevereiro-março de 2015. 



O Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP é 

uma publicação digital que tem como objetivo criar um canal de difusão de informações e 

novidades para a comunidade.  

Os interessados em contribuir com o Boletim devem enviar um texto, incluindo o mi-

nicurrículo do autor, para o e-mail: boletimbibip@gmail.com. O conteúdo da colaboração é 

de responsabilidade dos respectivos autores. O texto deve ser conciso, revisado e respeitar o 

conteúdo da publicação, que se divide em seções. As imagens devem vir acompanhadas de 

legendas e encaminhadas em arquivos jpeg ou tiff. A diagramação, a revisão e a arte final 

são de responsabilidade da equipe da publicação. 

O Boletim publica as seguintes seções:  

| Em destaque 

Destaca e comenta um fato/assunto interessante ou de grande importância para a comuni-

dade IPUSP.  

| Em pauta 

Seção aberta à apresentação e discussão de temas relevantes e atuais da Psicologia e ciências 

afins, assim como das áreas de Biblioteconomia, Ciência da Informação e de outras áreas de 

interesse. 

| Serviços e Produtos 

Destaca alguns dos serviços e produtos da Biblioteca, Biblioteca Virtual em Saúde - Psicolo-

gia (BVS-Psi), portal Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) e Centro de Memória do 

IPUSP (CM-IPUSP). 

| Cursos e Eventos  

Apresenta os cursos e eventos ministrados e/ou organizados pela Biblioteca, Biblioteca Vir-

tual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi), portal Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) e 

Centro de Memória do IPUSP (CM-IPUSP). 

| Capacitação e Gestão do conhecimento 

Aponta cursos, palestras, workshops, entre outras atividades voltadas à capacitação, envol-

vendo a participação dos funcionários da Biblioteca, e divulga eventos de interesse para a 

comunidade. 
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| Aconteceu na Biblioteca 

Expõe alguns dos eventos organizados pelo Instituto de Psicologia da USP ou por outras 

instituições de ensino e pesquisa que são realizados na Biblioteca (aulas, cursos, palestras, 

exposições, eventos científicos, entre outros). Essa seção apresenta, também, os eventos que 

contaram com a colaboração da Biblioteca na organização. 

| Novas aquisições 

Apresenta os recentes documentos incorporados ao acervo, como livros, teses, revistas e 

filmes (DVDs). 

| Produção do IPUSP 

Relaciona a produção intelectual mensal do corpo docente e técnico do IPUSP, apontando 

dados quantitativos dos diversos tipos de trabalhos cadastrados no Banco de Dados Biblio-

gráficos da USP (DEDALUS). 

| Boletim indica 

Destaca e divulga temas e notícias atuais e de interesse à comunidade IPUSP e também ao 

público em geral, normalmente já divulgadas em outros canais de comunicação (internet, 

revistas, jornais, televisão, entre outros). 

| Memória 

Apresenta fatos, acontecimentos importantes e outras informações referentes à memória da 

Biblioteca e da Psicologia na Universidade de São Paulo. Nesse espaço, podemos lembrar 

de pessoas que passaram pela instituição, contar a história dos prédios, apresentar informa-

ções sobre equipamentos e/ou materiais que foram utilizados no desenvolvimento das ativi-

dades de ensino e pesquisa e outras informações e curiosidades que tenham como objetivo 

divulgar a memória da instituição e lembrar histórias passadas. 

| Entrevista 

Essa seção tem como objetivo resgatar e divulgar parte da história dos funcionários na insti-

tuição e consequentemente contribuir com o trabalho de preservação e divulgação da me-

mória da Psicologia na USP. As entrevistas serão efetuadas nos meses de férias, ou seja, ju-

lho e dezembro de cada ano.  

| Espaço do leitor 

Divulga as mensagens dos leitores com comentários, dúvidas, sugestões, críticas,  

elogios. 


