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   Editorial 

Boletim Informativo, ano V, n. 5, maio/jun. 2015. 

                         Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
 

“Ao abrirmos as primeiras páginas da recém-lançada revista psico.usp, nos damos 

conta do excelente trabalho da equipe editorial do periódico...”. Iniciamos, assim, a seção 

“Em destaque” deste número do Boletim Informativo, com o objetivo de divulgar o lança-

mento da revista e apresentar aos nossos leitores a concretização de um belo projeto, que 

tem como objetivo “estabelecer um canal de comunicação do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (IPUSP) com a sociedade não acadêmica.” Como citado na 

apresentação do periódico pelo Prof. Gerson Y. Tomanari, diretor do Instituto e editor da 

publicação: “Alguns sonhos se realizam. A revista psico.usp é um deles...”. Convidamos 

todos os nossos leitores interessados na área de Psicologia a conhecerem essa nova publi-

cação do IPUSP, que leva o conhecimento produzido no Instituto para além dos limites da 

academia. 

Na seção “Em pauta”, falamos um pouco sobre o Índice H de pesquisadores, as-

sunto que vem sendo abordado cada dia mais no meio acadêmico. Em “Serviços e Produ-

tos”, destacamos algumas das atividades realizadas pela equipe da Biblioteca Virtual em 

Saúde - Psicologia (BVS-Psi), o interessante trabalho dos bibliotecários indexadores da 

USP e comunicamos mais uma novidade da nova versão do Boletim Informativo, que a par-

tir do número 4 encontra-se disponível, também, na plataforma digital ISSUU.  

Os cursos Treinamento XML e Artigo Científico: dos Fundamentos à Submissão, 

são destacados em “Cursos e Eventos”. Em “Capacitação e Gestão do conhecimento”, 

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

Apresentamos na seção “Aconteceu na Biblioteca”, algumas das diversas atividades reali-

zadas nos espaços da Biblioteca e em “Boletim indica”, abordamos sete interessantes temas 

para os nossos leitores. 

Nos meses de abril a maio, a Biblioteca incorporou em seu acervo físico: 121 livros, 

33 teses e 15 filmes (DVDs). Essas informações estão arroladas na seção “Novas aquisi-

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

técnico do IPUSP, cadastrada no Banco de Dados Bibliográficos da USP (DEDALUS). Nos 

meses de maio e junho, foram incluídos no banco 85 trabalhos, referentes aos anos de 2014 

e 2015. 

Na seção “Memória”, lembramos os 20 anos do prédio da nossa querida Biblioteca 

Dante Moreira Leite, inaugurada em 18 de maio de 1995. No próximo número do Boletim, 

relembraremos os momentos da inauguração e alguns fatos que antecederam esse evento. 
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Resgatamos, também, um pouco da trajetória do nosso Boletim Informativo, que completou 

quatro anos em maio.  

Nos meses de maio e junho, recebemos muitas mensagens com relação à nova ver-

são do Boletim Informativo. Foram palavras de apoio, carinho e incentivo, parabenizando o 

trabalho etc. Na seção “Espaço do leitor”, registramos nossos agradecimentos a todas essas 

pessoas que se manifestaram carinhosamente em relação à nova versão da publicação. 

Agradecemos a colaboração dos funcionários da Biblioteca que participaram desta 

edição com textos e notícias. Neste número, contamos, também, com importantes colabo-

rações externas. Assim, registramos nossos agradecimentos às bibliotecárias Maria Imacu-

lada C. Sampaio, nossa sempre parceira, que contribuiu com interessantes textos sobre a 

BVS-Psi e sobre o acesso aberto, e Rosaline Barreto Otero, que discorreu sobre a Estação 

BVS-Psi do CRP-03 no CONPSI, e aos alunos da graduação do IPUSP, Luciana Zuzarte, 

Bárbara Dias, Cezar Luquine, Caroline Freitas, Dora Leite, Felipe Oliveira, Isabela Moraes, 

Isabelle Lima, Heitor Pestana e Carla Queiroz, que falaram sobre a interessante Oficina 

“Teatro do Oprimido”, realizada na Biblioteca, durante a Semana de Psicologia 2015. 

Agradecemos, também, a equipe do IP Comunica, em especial Islaine Maciel, pela 

disponibilização do Boletim na plataforma digital de publicação ISSUU. 

Desejamos a todos uma ótima leitura! 

 

 



Ao abrirmos as primeiras páginas da 

recém-lançada revista psico.usp, publicação 

sobre as pesquisas do Instituto de Psicologia 

da USP, já nos damos conta do excelente tra-

balho da equipe editorial do periódico. As-

sim, antes de iniciarmos este texto, cujo des-

taque é o lançamento de psico.usp, gostaría-

mos de parabenizar o editor da revista, Prof. 

Gerson Yukio Tomanari, diretor do Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo 

(IPUSP), a funcionária Islaine Maciel, coor-

denadora da publicação, e toda a equipe da 

revista pela iniciativa e pelo brilhante  

número. 

O editor da revista logo no início do 

fascículo, em “Carta do diretor do IPUSP”, 

destaca: “Alguns sonhos se realizam. A re-

vista psico.usp é um deles”. Nesse contexto, 

IPUSP lança revista de divulgação científica 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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   Em destaque 

psico.usp nasceu com o objetivo de estabele-

cer um canal de comunicação do IPUSP “com 

a sociedade não acadêmica” (Tomanari, 2015, 

p. 3). Assim, no dia 30 de maio de 2015, o Ins-

tituto de Psicologia lançou no Salão de Estu-

dos Lígia A. Amaral da Biblioteca Dante Mo-

reira Leite o primeiro número da revista, con-

cretizando então esse sonho.  

A publicação, em formato online e de 

acesso aberto, divulga os trabalhos e as pes-

quisas desenvolvidas por docentes e alunos 

de graduação e pós-graduação no IPUSP. 

Apresenta, também, conteúdos sobre o corpo 

docente do Instituto, as atividades de forma-

ção, os serviços oferecidos à sociedade etc. 

Com linguagem acessível e de alcance 

amplo, imediato e irrestrito por ser um perió-

dico online de acesso aberto, a revista visa 

divulgar o conhecimento produzido no Insti-

tuto não só para a comunidade acadêmica, 

mas para todos os interessados na área de 

Psicologia. Cumpre assim uma das missões 

da Universidade, a de levar o conhecimento 

científico para além dos limites da academia. 

Na “Carta do diretor do IPUSP”, o editor da 

publicação discorre sobre as fontes para as 

pautas e a importância de divulgá-las: 
 

O IPUSP é um dos maiores e mais importantes cen-

tros de pesquisa em Psicologia no Brasil, o que tor-

nam amplas e numerosas as fontes que subsidiarão 

as pautas de psico.usp. Contamos, atualmente, com 

cerca de 90 docentes que trabalham em diferentes 

áreas de formação e investigação, liderando grupos 

Capa do primeiro número da revista psico.usp, 

que destaca a editoria Educação.  

Boletim Informativo, ano V, n. 5, maio/jun. 2015. 



de pesquisa constituídos por alunos de iniciação 

científica, mestrandos, doutorandos, pós-

doutorandos, pesquisadores pós-doutores e visi-

tantes, do Brasil e do exterior. Objetivamente, com 

base nos dados dos últimos cinco anos, tivemos 

uma média anual de 82 dissertações de mestrado e 

64 teses de doutorado defendidas no IPUSP. E, não 

menos importantes, temos as iniciações científicas, 

os trabalhos de graduação, as pesquisas próprias 

do nosso corpo docente, os projetos dos pós-

doutores. 

 

Uma parte dessa produção é divulgada em periódi-

cos, livros e congressos que circunscrevem, basica-

mente, contextos reduzidos e especializados. Uma 

outra parte, na melhor das hipóteses, descansa nas 

prateleiras da Biblioteca ou em relatórios para as 

agências de fomento. Temos que dirigir um olhar 

especial a essa produção, no interior da qual há 

muitos trabalhos que respondem, direta ou indire-

tamente, a questões de interesse imediato da socie-

dade e deveriam transpor as fronteiras da comuni-

dade acadêmica. Levar ao conhecimento público o 

que produzimos intramuros é um dever da nossa 

instituição. (Tomanari, 2015, p. 3) 
 

A publicação tem periodicidade se-

mestral e o conteúdo é organizado em edito-

rias e seções. O Conselho Editorial é compos-

to pelos seguintes membros: Prof. Gerson 

Yukio Tomanari, Profa. Maria Isabel da Silva 

Leme, vice-diretora do IPUSP, Islaine Maciel, 

coordenadora da revista, e Maria Marta Nas-

cimento, bibliotecária da Biblioteca Dante 

Moreira Leite do IPUSP. O periódico é dispo-

nibilizado em seu site e por meio da platafor-

ma de publicação digital ISSUU, além de ter 

conteúdos divulgados em redes sociais. A 

equipe do site da revista é composta por Is-

laine Maciel (IP Comunica), Camila Perillo 

(IP Comunica), Eduardo Okamura (Seção  

Técnica de Informática do IPUSP), Maria 

Marta Nascimento (Biblioteca IPUSP) e Re-

nato dos Passos (Biblioteca IPUSP). 

Islaine Maciel, na “Carta da coordena-

dora - Pesquisas do IPUSP: da academia para 

a cidadania”, explica a estrutura da revista, 
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Prof. Gerson Yukio Tomana-

ri, durante sua fala no evento 

de lançamento da revista 

psico.usp. Salão de Estudos 

da Biblioteca Dante Moreira 

Leite do IPUSP, 30 de maio 

de 2015. Foto: Lilian Leme 

Bianconi. 
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   Em destaque 

falando um pouco sobre os conteúdos do pri-

meiro número: 
 

 Para atender a gama de temas e subtemas que en-

volve a Psicologia, a psico.usp. se organizou nas 

seguintes editorias: Educação, Sociedade, Animais 

e Cultura. Cada uma delas obedece à seguinte es-

trutura: uma matéria principal e duas notas. Entre 

as seções da psico.usp estão o Mural do IP, que 

abre a revista informando sobre o que há de novo 

no IPUSP; Perfil, que conta a trajetória acadêmica 

de um professor ou pesquisador do IP – neste nú-

mero o entrevistado é o Prof. Dr. João Frayze-

Pereira. A coluna Commentor conta com um do-

cente que escreve sobre um assunto de sua escolha, 

ligado à Psicologia – nosso primeiro convidado é o 

Prof. Dr. Yves de La Taille, que trata do humor na 

atualidade. Há ainda Lançamentos, que apresenta 

cinco livros publicados por professores do IPUSP; o 

espaço Psico-HQ é dedicado à participação de ilus-

tradores e cartunistas que queiram contribuir com 

charges e histórias – a primeira coube a Urbano 

Pacha, que cedeu tirinhas de sua autoria. Fechando 

a publicação, Outro Olhar reúne imagens registra-

das pela comunidade – neste número o colabora-

dor Arthur Monteiro apresenta a primavera no IP, 

por meio da tela de seu celular. (Maciel, 2015, p. 5) 

 

É importante destacar, também, o ca-

ráter colaborativo da psico.usp, que busca 

agregar os esforços de docentes, funcionários 

e alunos, para que a publicação reflita a iden-

tidade coletiva da comunidade IPUSP. A re-

vista se firma, portanto, como importante 

ferramenta para ampliar e aprimorar a divul-

gação do conhecimento produzido no Insti-

tuto, uma janela aberta para conhecer de per-

to uma das maiores instituições de ensino e 

pesquisa em Psicologia do Brasil, disponível 

tanto para a comunidade como para o públi-

co em geral. Estendemos, então, o convite do 

Prof. Gerson Yukio Tomanari, presente nas 

palavras finais da “Carta do diretor do 

IPUSP”: venham conhecer o IPUSP por meio 

da psico.usp, acionem o periscópio e aprovei-

tem este primeiro número! 

O lançamento do periódico foi organi-

zado pela coordenadora da revista, em par-

ceria com a Biblioteca Dante Moreira Leite 

do IPUSP, e contou com a presença de pro-

fessores, alunos, funcionários do Instituto e 

Islaine Maciel, durante sua 

fala no evento de lançamento 

da revista psico.usp. Salão de 

Estudos da Biblioteca Dante 

Moreira Leite do IPUSP, 30 

de maio de 2015. Foto: Lilian 

Leme Bianconi. 
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do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, 

filhos de funcionários do IPUSP e colabora-

dores da revista. O evento apresentou, tam-

bém, falas do Prof. Gerson Yukio Tomanari e 

de Islaine Maciel e exposição digital e im-

pressa dos conteúdos do primeiro número 

da psico.usp, além de um delicioso café pa-

trocinado pelos organizadores do evento. 

Após alguns dias do lançamento, Islai-

ne Maciel acrescentou para o Boletim Informa-

tivo da Biblioteca Dante Moreira Leite do Institu-

to de Psicologia da USP:  
 

Queremos mostrar na psico.usp o conteúdo acadêmico 

de forma agradável, tanto no layout como na escrita e 

para produzir a psico.usp contamos com o que há de 

melhor no IPUSP: além das pesquisas, a colaboração de 

nossos alunos, nossos funcionários e nossos docentes...  

 

É um projeto que tem grande potencial para dar certo: 

encontramos o tom de uma publicação que seja acessível 

para o público leigo em Psicologia. Justamente por ser 

online, a psico.usp permite uma difusão mais rápida e 

mais ampla. Desde o lançamento, em 30 de abril, o site 

da psico.usp teve um número de acessos que vão além 

do IPUSP, com alcance nos Estados Unidos, Portugal 

Alemanha e Canadá. 

 

Como citado acima, podemos obser-

var no quadro a seguir o número de acessos 

à revista que “vão além do IPUSP”. As infor-

mações foram extraídas do site da publicação 

(http://www.ip.usp.br/revistapsico.usp/), cri-

ado pela Seção Técnica de Informática do 

IPUSP. A página foi desenvolvida na plata-

forma Joomla, um sistema de gestão de con-

teúdo de código aberto. 

 

Quadro. Número de acessos à revista psico.usp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Colaweb traffic. Data: 26 de junho de 2015. 
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O Índice H, ou H-Index, foi proposto em 

2005 pelo físico argentino Jorge E. Hirsch, 

pesquisador da Universidade da Califórnia 

(University of California), San Diego, “como 

uma ferramenta para determinar a qualidade 

relativa dos trabalhos de físicos teóricos”. 

Rapidamente, o Índice H ganhou destaque e 

passou a ser utilizado no meio científico, com 

o objetivo de mensurar a produtividade e o 

impacto de um determinado pesquisador 

(Índice H, 2013).  

Atualmente é usado, também, para me-

dir a produtividade e o impacto de universi-

dades, grupos de pesquisa, periódicos cientí-

ficos e países. 

 

Como é calculado o Índice H (H Index) de 

um pesquisador 
 

O cálculo do Índice H é realizado to-

mando como base os trabalhos publicados e 

O Índice H de pesquisadores e o Google 

Acadêmico 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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Jorge E. Hirsch. Imagem extraída de: https://

pubs.acs.org/cen/science/86/8621sci1.html 

as citações recebidas, ou seja, é o número de 

citações maior ou igual a esse número de pu-

blicações. De acordo com Volpato et al. 

(2013, p. 109-110), o Índice H é um  

 

...indicador de impacto da produção científica pu-

blicado por Hirsch (2005). Ele é calculado para o 

conjunto de publicações de um cientista. Ele é sem-

pre um número inteiro (h) que significa que o autor 

tem h artigos, cada um tendo recebido, no mínimo, 

h citações... Assim, um cientista com 28 artigos 

publicados, cujo índice h seja 15, possui 15 artigos, 

cada um tendo recebido 15 ou mais citações (os 

outros 13 artigos desse autor não obtiveram ainda 

citações suficientes (> 15) para serem incorporados 

no rol dos artigos que constituem o índice h). Para 

esse autor elevar esse índice para 16, deverá ter 16 

artigos, cada um tendo recebido 16 citações...  

 

Por exemplo, um pesquisador X com 

Índice H = 9, com 15 trabalhos publicados, 

recebeu nove ou mais citações, ou seja, cada 

um dos nove trabalhos foi citado ao menos 

nove vezes. Trabalhos menos citados ou não 

citados não são considerados. De acordo com 

as definições apontadas (Índice H, 2013; Vol-

pato et al., 2013), elaboramos a tabela a se-

guir ilustrando o exemplo do pesquisador X. 

Apesar do Trabalho 1 do pesquisador 

X ter sido um sucesso, com 219 citações, seu 

Índice H é nove, pois dos 15 trabalhos publi-

cados apenas nove receberam nove ou mais 

citações. Observem que nove é o ponto na 

sequência em que os números de citações 

dos trabalhos do pesquisador X se igualam. 

Dos demais, ou seja, dos seis trabalhos res-
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tantes, cinco receberam menos de nove cita-

ções e um recebeu nenhuma citação. 

 

Algumas vantagens e limitações do  

Índice H 

 

Marques (2013) faz importantes obser-

vações em relação às principais vantagens e 

limitações do Índice H. Dentre as principais 

vantagens, destaca que o índice consegue 

combinar “quantidade e impacto da pesquisa 

num único indicador; pode ser facilmente 

obtido por qualquer pessoa com acesso a ba-

ses de dados... e é fácil de compreender; per-

Tabela. Índice H de um pesquisador X com 15 trabalhos científicos publicados 

  
Pesquisador X 
Índice H = 9 

  
15 trabalhos científicos 

publicados 
  

  
Citações recebidas em  

outras publicações 
  

  
Observações 

    
Trabalho 1 

  
219 

  
Mais de 9 citações 

  Trabalho 2 59 Mais de 9 citações 

  Trabalho 3 33 Mais de 9 citações 

  Trabalho 4 31 Mais de 9 citações 

  Trabalho 5 29 Mais de 9 citações 

  Trabalho 6 21 Mais de 9 citações 

  Trabalho 7 19 Mais de 9 citações 

  Trabalho 8 11 Mais de 9 citações 

  Trabalho 9 
Trabalho 10 
Trabalho 11 
Trabalho 12 
Trabalho 13 
Trabalho 14 
Trabalho 15 

9 
8 
8 
6 
5 
5 
0 
  

9 citações 
Menos de 9 citações 
Menos de 9 citações 
Menos de 9 citações 
Menos de 9 citações 
Menos de 9 citações 
Nenhuma citação 
  

mite caracterizar a produtividade científica 

de um pesquisador com objetividade...”, 

além de ter um “desempenho melhor do que 

o de outros indicadores isolados, tais como 

fator de impacto, número de artigos, número 

de citações, citações por paper e número de 

artigos altamente citados, para avaliar a pro-

dutividade científica de um pesquisador” (p. 

37).  

Em principais limitações, Marques 

(2013) destaca que: “Não serve para compa-

rar pesquisadores de disciplinas diferentes, 

pois o volume de citações varia de acordo 

com o tamanho de cada comunidade de pes-

Nota. Tabela elaborada de acordo com definições dos trabalhos Índice H (2013) e Volpato et al. (2013). 



13 

   Em pauta 

Boletim Informativo, ano V, n. 5, maio/jun. 2015. 

quisadores”; pode ser manobrado “por meio 

de autocitações; dá a livros o mesmo peso 

que dá aos artigos, tornando complicado 

comparar pesquisadores de áreas em que há 

a cultura de publicar os resultados de pes-

quisa em livros, como as humanidades”, 

além de não considerar “o contexto das cita-

ções”, pois “não faz distinção entre um paper 

feito por um pesquisador ou um pequeno 

grupo de colaboradores e um artigo com cen-

tenas de autores, cuja participação individual 

é difícil de avaliar” (p. 37). 

Ainda em relação ao uso do Índice H 

para comparar pesquisadores e as diferenças 

em relação às citações em determinadas 

áreas do conhecimento, Rogerio Meneghini, 

coordenador científico da Biblioteca Eletrôni-

ca SciELO (Scientific Electronic Library Onli-

ne), no artigo “Os limites do índice –h”, de 

Fabrício Marques ressalta: 

 

Não se pode usar o índice-h para comparar pesquisa-

dores em estágios diferentes da carreira - um pesquisa-

dor sênior com índice-h 100 na área de química pode 

orgulhar-se de ser extremamente produtivo, assim 

como um pesquisador jovem da mesma área que tenha 

um índice-h 30. Também é equivocado comparar o 

desempenho de pesquisadores de áreas diferentes... 

Cada área tem um tamanho peculiar e tendências dife-

rentes de citação (...). Em bioquímica, por exemplo, há 

um número enorme de pesquisadores. Logo há mais 

artigos e mais gente citando. A regra é você trabalhar 

com as subáreas quando faz comparações, para quem, 

contudo, o índice-h é uma ferramenta valiosa, sobretu-

do nas ciências naturais... (Meneghini citado por Mar-

ques, 2013, pp. 35-36) 

 

Em relação às humanidades, Luiz 

Henrique Lopes dos Santos, coordenador ad-

junto de Ciências Humanas e Sociais da FA-

PESP, no texto “Os limites do índice-h”, nos 

fala “um índice numérico de avaliação de 

impacto é certamente algo a ser levado em 

conta, mas como um dos elementos de avali-

ação, entre outros. Desacompanhado de ele-

mentos de avaliação de natureza qualitativa, 

será só um número”. Ressalta ainda que 

“Além disso, o impacto de uma publicação 

não se mede apenas por citações, mas tam-

bém por muitas outras coisas, como sua con-

tribuição para inovações tecnológicas ou pa-

ra a formulação de políticas públicas, por 

exemplo” (Santos, citado por Marques, 2013, 

p. 36).” 

 

O Índice H de Pesquisadores no Google 

Acadêmico (GA) 

 

O Google Scholar ou Google Acadêmico 

(GA) (https://scholar.google.com.br/) é uma 

ferramenta do Google que possibilita ao pes-

quisador buscar informações acadêmicas de 

forma simples, abrangente e gratuita. É de 

conhecimento na literatura que desde a sua 

criação muitos estudos vêm sendo realizados 

com o objetivo de esclarecer a sua confiabili-

dade como uma fonte de recuperação de in-

formações científicas. Mas é fato que muitos 

pesquisadores, instituições etc. têm usado o 

GA para recuperação de publicações científi-

cas, pois a ferramenta abrange um grande 

universo de informações além de se aproxi-

mar do modelo das grandes bases de dados 

especializadas. 
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Lançado em novembro de 2004, pas-

sou a oferecer buscas em língua portuguesa 

somente em janeiro de 2006 (Google Scholar, 

2013). O GA abrange “artigos revisados por 

especialistas, teses, livros, resumos e outras 

publicações acadêmicas de todas as áreas ge-

rais de pesquisa”, além de apresentar 

“publicações de diversas editoras acadêmi-

cas e organizações profissionais, assim como 

todos os artigos acadêmicos disponíveis na 

web”. Outra possibilidade da ferramenta é 

classificar os resultados de pesquisa segundo 

a sua relevância (Sobre o google acadêmico, 

2011).  

Mugnaini e Strehkl (2008) apontam 

algumas características do GA em relação a 

sua funcionalidade como meta-buscador e 

índice de citações, pois a ferramenta “reúne 

as informações disponíveis nas diversas ba-

ses de dados de texto completo em uma úni-

ca interface de busca...”. Segundo os autores 

essa facilidade somente é possível “devido 

ao consentimento de muitas das grandes edi-

toras, bases de dados, arquivos de pré-prints, 

universidades, entre outras organizações, 

que autorizam o acesso aos conteúdos que 

publicam, tendo como contrapartida o au-

mento da visibilidade dos trabalhos”. Ressal-

tam, ainda, que esse tipo de acordo “vai ao 

encontro da iniciativa de acesso livre à infor-

mação científica (OAI - Open Access Initiati-

ve), mesmo que, parcialmente, no caso dos 

arquivos digitais de editores comerciais...”. E 

para os “conteúdos pagos, o GA indexa os 

trabalhos publicados, mas o usuário acessa 

gratuitamente apenas sumários e resu-

mos...” (p. 99). 

Como índice de citações, a ferramenta 

interliga os vários documentos a partir de 

suas referências, “revelando uma rede de co-

nexões entre publicações afins” e assim o 

“documento recuperado poderá ser localiza-

do juntamente com os documentos que o ci-

taram subsequentemente...” (Mugnaini & 

Strehkl, 2008, p. 99). 

Em relação às citações, o GA oferece 

um caminho simples e fácil para o pesquisa-

dor acompanhá-las em diversas publicações 

acadêmicas disponíveis na web, além de 

apresentar quem cita suas publicações, o Ín-

“Citações do Google  

Acadêmico”. Extraído de 

https://scholar.google.com.br/

citations/ 
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meu perfil”, no seu cadastro no GA. Como 

apresentamos na seção “Boletim indica” deste 

número do Boletim Informativo, o Webometrics 

Ranking of World Universities (http://

www.webometrics.info/en) publicou um 

ranking de pesquisadores a partir dos dados 

de seus perfis públicos no “Citações do Goo-

gle Acadêmico”, considerando o índice h e as 

citações. Nessa relação foi publicado o ran-

king de cientistas de instituições brasileiras, 

com dados coletados dos “perfis públicos em 

abril de 2015”. Essa lista é composta “pelos 

primeiros 6000 perfis, considerando primei-

ramente o Índice H do pesquisador e como 

critério secundário o número total de cita-

ções” (vejam a notícia de Aline Frascareli, p. 

50). O pesquisador que optar por não deixar 

seu perfil público, não entrará em rankings 

de universidades, entre outras possíveis clas-

sificações que utilizam as citações do GA. 

Para ilustrar um perfil público apre-

sentamos a seguir o cadastro do autor Sig-

mund Freud (1856-1939), médico neurologis-

ta e criador da Psicanálise e destaque no item 

“669 pesquisadores altamente citados com 

seus perfis públicos no Google Scholar Cita-

tions” (669 Highly Cited Researchers (h>100) 

dice H e gráfico de citações. Para o autor ter 

acesso a essas informações de forma organi-

zada, deverá criar o seu perfil no GA.  

 

Como Construir um Perfil no Google Aca-

dêmico 

 

Para construir um perfil no Google 

Acadêmico (GA) ou Google Scholar (https://

scholar.google.com.br/), o pesquisador deve-

rá, primeiramente, criar uma conta de e-mail 

no Google (gmail), se não tiver. Recomenda-

mos aos autores que ainda não possuem seu 

perfil e que queiram obtê-lo que consultem o 

Tutorial “Como obter o índice h: Google 

Acadêmico”, elaborado pela Biblioteca da 

Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade da Universidade de São Paulo 

(FEA-USP), disponível no Blog da Biblioteca: 

<http://bibliotecafea.com/2012/03/08/

googleacademico/>. Nesse documento são 

apresentadas todas as etapas para construção 

de um perfil no GA, seguidas de ilustrações 

das telas de cadastro. 

Recomendamos, também, que o pes-

quisador deixe seu perfil “público”. Para is-

so, basta o autor clicar em “Tornar público o 

Parte do perfil público de Sigmund Freud, em “Minhas Citações do Google Acadêmico”.  

Extraído em julho de 2015, de https://scholar.google.com.br/citations/ 

http://www.webometrics.info/en
http://www.webometrics.info/en
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according to their Google Scholar Citations 

public profiles), do Webometrics Ranking of 

World Universities (http://

www.webometrics.info/en). 

Como podemos observar, o perfil de 

um determinado pesquisador em minhas ci-

tações no GA traz três métricas: o total de 

citações que o autor recebeu,  o Índice H e o 

i10, que apresenta o total de cada trabalho 

citado dez ou mais de dez vezes. As métricas 

de citação são computadas e atualizadas au-

tomaticamente, conforme o GA localiza no-

vas citações sobre seu trabalho na web. O 

pesquisador pode “Criar Alertas” em seu 

perfil e toda vez que for citado na rede rece-

berá um alerta em seu e-mail.  

 

Nota. No próximo Boletim Informativo - Nú-

mero 6, jul./ago. 2015, falaremos mais sobre o 

Índice H. Apresentaremos “O Índice H de 

pesquisadores e outras bases de dados, como 

Web of Science, Scopus e SciELO”; “O Índice 

H e o Currículo Lattes” e o “Índice e a FA-

PESP”.  
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A BVS-Psi foi lançada no 2º Congresso 

Norte-Nordeste de Psicologia (CONPSI) em 

2001. Desde então, a presença da Biblioteca 

Virtual no Congresso tem sido constante. 

Neste ano de 2015 não foi diferente. Realiza-

do no Centro de Convenções de Salvador, 

nos dias 13 a 16 de maio, o 9º CONPSI movi-

mentou a Psicologia brasileira, principalmen-

te das Regiões Norte e Nordeste.  

No stand com a equipe do Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), Maria Imacula-

da Cardoso Sampaio e Nádia Maria Dourado 

Rocha apresentaram a BVS-Psi, capacitaram 

os usuários e convidaram as instituições que 

BVS-Psi participa do 9º CONPSI 
Maria Imaculada Cardoso Sampaio 
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A presidente do CFP Mari-

za Borges, conselheiras e 

pesquisadoras visitam o 

espaço reservado para a 

BVS-Psi no stand do CFP. 

ainda não cooperam com a Biblioteca Virtual 

para integrar a Rede Brasileira de Bibliotecas 

da Área de Psicologia (ReBAP). 

Passaram pelo stand amigos e colabo-

radores da BVS-Psi e deixaram o testemunho 

da relevância da fonte de informação e sua 

importância para a comunidade psicológica. 

A realização de atividades em eventos cientí-

ficos é uma marca da BVS-Psi e um dos me-

lhores meios de aproximação com o usuário.  

No stand do CRP 03, a BVS-Psi tam-

bém foi promovida, conforme a nota de Ro-

saline Barreto Otero, bibliotecária do Conse-

lho Regional. 

 



Saiba mais sobre o CONPSI 2015, 

acesse o site do evento:  

http://www.conpsi2015.com.br/ 
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A Estação Biblioteca Virtual em Saúde 

- Psicologia do Conselho Regional de Psico-

logia 3ª Região (CRP-03) se fez presente no 9º 

Congresso Norte-Nordeste de Psicologia 

(CONPSI), entre os dias 13 e 16 de maio de 

2015. A BVS-Psi foi divulgada no stand do 

CRP-03 por meio da entrega de material in-

formativo, apresentação das bases de dados 

Estação BVS-Psi do CRP-03 divulga a Biblioteca Virtual no 

CONPSI 2015 
Rosaline Barreto Otero 

que integram a Biblioteca Virtual e sorteios 

de brindes. Foram distribuídos 1440 panfle-

tos e foram sorteados 60 brindes, entre livros 

e CDs. A iniciativa da Estação BVS-Psi foi 

muito bem recebida pelos estudantes de Psi-

cologia e pelos psicólogos presentes no  

evento. 

 

 

Rosaline Barreto Otero, bibliotecária do CRP-03, apresentando a BVS-Psi no stand do Conselho. 

http://www.conpsi2015.com.br/


O Boletim Informativo da Biblioteca Dan-

te Moreira Leite do IPUSP está disponível na 

plataforma digital de publicações ISSUU. A 

partir do número 4, de abril de 2015, nossos 

leitores podem ter acesso a uma nova e inte-

ressante experiência de leitura, devido aos 

diversos recursos do ISSUU.  

Com o ISSUU é possível, por exemplo, 

folhear as publicações, criar uma biblioteca 

pessoal e seguir os editores de seu interesse. 

É uma plataforma bastante relevante, tam-

bém, para conhecer novas publicações, já que 

a ferramenta sugere títulos de áreas ou as-

suntos similares aos das publicações acessa-

das. Os conteúdos podem ser compartilha-

Boletim Informativo está no ISSUU 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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Interface de pesquisa do ISSUU. 

dos nas redes sociais e é possível acessar a 

plataforma em dispositivos móveis por meio 

dos aplicativos para Android e iOS. 

O ISSUU é atualmente uma das plata-

formas de publicação e leitura digital que 

mais cresce no mundo. As publicações são 

das mais diversas e incluem revistas, catálo-

gos, jornais etc., dos mais variados assuntos e 

áreas. O dados sobre o ISSUU apresentados 

em seu site impressionam e são bastante con-

vidativos: 21 milhões de publicações disponí-

veis gratuitamente, 85 milhões de pessoas 

leem algo todo o mês, 15.000 publicações no-

vas diariamente. 

Acesse o site e conheça a plataforma 

digital de publicações ISSUU: 

www.issuu.com 

http://www.issuu.com
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Acesse o Boletim Informativo no  

ISSUU e descubra uma nova  

experiência de leitura:  

http://issuu.com/psicologia_usp/docs/

boletim_informativo_anov_n4_2015 

Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, disponível no ISSUU. 

http://issuu.com/psicologia_usp/docs/boletim_informativo_anov_n4_2015
http://issuu.com/psicologia_usp/docs/boletim_informativo_anov_n4_2015


A Biblioteca Virtual em Saúde - Psicolo-

gia (BVS-Psi) é uma das fontes de informação 

mais consultadas pela comunidade psicoló-

gica brasileira. A afirmação pode ser com-

provada quando olhamos para as metodolo-

gias dos trabalhos científicos indexados pelo 

Google Acadêmico (GA).  

Analisando a produção científica indexa-

da pelo GA, observamos 54 referências no 

ano de 2015 que citam a BVS-Psi como uma 

das fontes utilizadas para recuperação de in-

formação. No ano de 2014, são 213 trabalhos 

Parceria na coordenação fortalece a BVS-Psi 
Maria Imaculada Cardoso Sampaio 

Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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que fazem referência à Biblioteca Virtual na 

metodologia. O pequeno recorte a seguir 

ilustra o explicado. 

A BVS-Psi é mais do que uma fonte de 

informação, na verdade é um projeto político 

da Psicologia brasileira. Fruto de uma parce-

ria que deu certo entre o Instituto de Psicolo-

gia da Universidade de São Paulo (IPUSP) e 

o Conselho Federal de Psicologia (CFP), a 

BVS-Psi tem, a partir deste ano de 2015, um 

novo modelo de gestão. 

Busca realizada no Google Acadêmico em 28 de maio de 2015. 
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As novidades são o convênio para gestão 

técnica, em fase final de consolidação, e a de-

signação de Maria Imaculada Cardoso Sam-

paio como coordenadora, representando di-

retamente o CFP.  

Dentre os avanços previstos para a nova 

etapa da BVS-Psi, destacamos a revisão do 

site, com melhorias no sistema de buscas, fi-

nalização e lançamento da base de dados de 

pesquisas (DadoPsi) e ampliação da parceria 

com bibliotecas dos cursos de Psicologia. 

Com 15 anos de sucesso, a BVS-Psi se renova 

para continuar sendo o espaço virtual do psi-

cólogo brasileiro e conquistar mais usuários 

e defensores do projeto.  

 

Demonstração da BVS-Psi durante o V Congresso Norte-Nordeste de Psicologia, Maceió, AL, maio de 2007. 



 O Banco de Dados Bibliográficos da 

USP (Dedalus) abriga as informações dos 

acervos das 46 bibliotecas da USP. 

 Uma das formas de organizar as infor-

mações dos catálogos individuais de cada 

biblioteca é utilizando a indexação por as-

suntos, como está descrito na norma da 

ABNT - NBR 12.676,1992: “Ato de identificar 

e descrever o conteúdo de um documento 

com termos representativos dos seus assun-

tos e que constituem uma linguagem de in-

dexação”. 

 Os bibliotecários indexadores da USP 

utilizam o Vocabulário Controlado, elabora-

do por representantes de cada biblioteca e 

Vocabulário Controlado da USP e o 

bibliotecário indexador 
Elaine Cristina Domingues Martins 

23 

   Serviços e Produtos 

Boletim Informativo, ano V, n. 5, maio/jun. 2015. 

abrange as áreas do conhecimento inerentes 

às atividades de ensino, pesquisa e extensão 

da Universidade de São Paulo. 

 Os indexadores analisam de forma a 

identificar e selecionar os conceitos, por meio 

de uma leitura técnica nos principais elemen-

tos contidos no documento, tais como: título 

e subtítulo; resumo; sumário; introdução; 

ilustrações e tabelas; palavras em destaque; e 

referências. Logo a seguir, representam os 

conceitos utilizando as linguagens documen-

tárias adotadas, no caso da USP, o Vocabulá-

rio Controlado. O Vocabulário Controlado é 

dinâmico e permite inclusão e alteração de 

assuntos.  

Clique aqui para aces-

sar o Vocabulário Con-

trolado da USP. 
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 Convidamos você, leitor, a conhecer e 

participar conosco dessa ferramenta para lo-

calizar os materiais de seu interesse ou mes-

mo para representar o conteúdo dos seus tra-

balhos, sejam artigos, dissertações/teses, li-

vros etc. 

Acesse: http://www.sibi.usp.br, clique em 

Dedalus e em Vocabulário, conforme a ima-

gem apresentada na página anterior. É possí-

vel explorar a lista de assuntos de diversas 

formas, conforme as imagens a seguir. Para 

sugestão de assuntos, envie um e-mail para 

bibip@usp.br. 

Digite aqui o assunto. 

Você pode ir direto para os registros referentes ao assunto que digitou clicando aqui.  

http://www.sibi.usp.br


No período de 18 a 22 de maio, foi rea-

lizada na Biblioteca Dante Moreira Leite do 

IPUSP uma capacitação da metodologia 

XML, que está sendo adotada pela SciELO 

(Scientific Eletronic Library Online) e que em 

breve deverá ser adotada pelos portais que 

utilizam a metodologia SciELO para publica-

ção.  

 A capacitação foi ministrada por Tere-

sa Cristina de O. Peres, do portal Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), e contou 

com a presença de representantes de cinco 

revistas: Estudos Interdisciplinares em Psicolo-

Capacitação em XML é realizada na Biblioteca 
Teresa Cristina de Oliveira Peres 
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gia, Psicologia: Teoria e Prática, Reverso, Estudos 

de Psicanálise e Revista de Psicologia Política. 

A capacitação promoveu um aprendi-

zado constante durante todo o período, no 

qual foi percebido que apesar da editoração 

no formato XML ser mais fácil do que a edi-

toração anterior em HTML, a maior dificul-

dade está na marcação XML, pois a revista 

precisa estar muito bem editorada, utilizan-

do de fato a norma que anuncia em suas ins-

truções aos autores, além de ter as citações 

no texto e as afiliações bem normalizadas.  

Teresa Cristina de Oli-

veira Peres e os partici-

pantes da Capacitação 

em XML.  Biblioteca 

Dante Moreira Leite do 

IPUSP, 21 de maio de 

2015. Foto: Vanessa 

Cristine 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 

Curso Artigo Científico: dos Fundamentos à 

Submissão 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

Nos dias 1º e 2 de junho, das 14h00 às 

17h00, realizamos na Sala de Capacitação da 

Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto 

de Psicologia da USP o curso Artigo Científi-

co: dos Fundamentos à Submissão, ministra-

do pelas bibliotecárias Aparecida Angélica Z. 

Paulovic Sabadini e Lilian Leme Bianconi.  

Foram apresentadas, no dia 1º de junho, 

as principais bases de dados da área de Psi-

cologia e o gerenciador de referências En-

dNote. No dia 2 de junho, abordamos os di-

ferentes tipos de artigos, os diversos elemen-

tos que o compõe e normalização. Nesse dia, 

falamos, também, sobre a importância de se 

publicar e divulgar o conhecimento, fatores 

de impacto, avaliação das revistas (Capes), 

entre outros assuntos relacionados à área de 

editoração. 

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


Nos dias 20 a 22 de maio, foi realizada 

a 12ª Conferência Internacional sobre Siste-

mas de Informação e Gestão de Tecnologia 

(CONTECSI), na Faculdade de Economia, 

Administração e Contabilidade de USP (FEA

-USP), tendo como público-alvo professores, 

alunos de graduação, pós-graduação, MBA e 

especialização, pesquisadores, profissionais e 

empresários envolvidos com a temática da 

Gestão da Tecnologia de Informação nas or-

ganizações. 

Segundo o site oficial, a Conferência 

teve como objetivo: “discutir os efeitos da 

Tecnologia da Informação, Sistemas de Infor-

mação e Ciência da Informação em Organi-

zações e sobre a sociedade como um todo, 

reunindo uma comunidade em busca por 

respostas aos constantes desafios na área de 

tecnologia.” 

12ª Conferência Internacional sobre Sistemas 

de Informação e Gestão de Tecnologia é 

realizada na FEA-USP 
Carla Cristina do Nascimento 
Sandra Teixeira Alves 
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O evento surge da colaboração entre o 

TECSI, Laboratório de Gestão da Tecnologia e 

Sistemas de Informação da FEA-USP, 

o OMTID, Grupo de Pesquisa Observatório 

de Mercado de Trabalho em Informação e 

Documentação da Escola de Comunicação e 

Artes da USP (ECA-USP), e o GAESI, Gru-

po de Automação Elétrica em Sistemas Indus-

triais da Escola Politécnica da USP (Poli-

USP).  

Neste ano, foram realizados alguns 

eventos paralelos à Conferência, como o 1º 

TOI - Congresso Internacional em Tecnologia 

e Organização da Informação, uma iniciativa 

do OMTID, abordando os temas: Organiza-

ção da Informação e do Conhecimento, Tec-

nologia e Gestão de Dispositivos de Informa-

ção, Apropriação Social da Informação e O 

Profissional da Informação e o Mercado.  
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http://www.tecsi.fea.usp.br/envio/contecsi/index.php/contecsi/12CONTECSI


Dentre as atividades da 12ª Conferên-

cia Internacional sobre Sistemas de Informa-

ção e Gestão de Tecnologia (CONTECSI), 

ocorreu uma visita técnica ao Centro de Tec-

nologia das Radiações do Instituto de Pes-

quisas Energéticas e Nucleares (CTR-IPEN), 

localizado no campus da USP, na Cidade 

Universitária. O CTR desenvolve pesquisas e 

produtos para aplicações da radiação na in-

dústria, agricultura, meio ambiente e saúde.   

Um dos produtos desenvolvidos com 

tecnologia nacional foi o Irradiador Multi-

propósito de Cobalto-60, que tem como prin-

cipal aplicação a desinfestação e desinfecção 

Visita técnica ao IPEN - 12ª CONTECSI 
Carla Cristina do Nascimento 
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microbiológica, ou seja, eliminação de insetos 

e fungos em diversos materiais por meio de 

radiações gama.  

O cobalto-60 é utilizado porque não 

deixa resíduos nos materiais tratados e sua 

radiação tem boa penetração, possibilitando, 

por exemplo, atingir o miolo de uma semente 

sem perfurar a casca.  O Irradiador Multipro-

pósito é utilizado para esterilização de mate-

riais médicos, farmacêuticos e laboratoriais, 

aumento do prazo de validade e armazena-

mento de alimentos, como sementes, vegetais, 

tubérculos e frutas, beneficiamento de pedras 

preciosas, entre outros. Para as bibliotecas, 

essa tecnologia também é aplicada para elimi-

nação de ovos, larvas, insetos adultos e fun-

gos dos materiais dos acervos. O processa-

mento por radiação gama é uma excelente 

opção para eliminação desses organismos em 

livros, quadros, esculturas, tecidos, etc. Além 

disso, não deixa resíduo e não apresenta qual-

quer perigo para a saúde humana. 
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Confira o site do Centro de Tecnologia 

das Radiações do IPEN: 

http://www.ipen.br/portal_por/portal/

interna.php?secao_id=676  
Câmara do Irradiador Multipropósito de Cobalto-60. Cen-

tro de Tecnologia das Radiações do Instituto de  

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN).   

Foto: Carla Cristina do Nascimento. 

http://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=676
http://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=676
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USP se preocupa com a comunicação 

científica entre os pesquisadores e a 

sociedade 
Teresa Cristina de Oliveira Peres 

Preocupada com a relação entre a uni-

versidade e a sociedade e visando mostrar 

como o dinheiro dos contribuintes está sendo 

investido, a USP promoveu no último dia 29 

de abril o Workshop Comunicação e Pesqui-

sa, envolvendo o pessoal da área de comuni-

cação e pesquisadores. 

O evento nasceu da necessidade de 

divulgação das pesquisas para a sociedade 

por meio de uma linguagem de fácil entendi-

mento. A intenção é facilitar o acesso da im-

prensa às pesquisas desenvolvidas na USP, 

para que sejam conhecidas pela sociedade. 

O evento contou com a presença de 

jornalistas renomados na mesa: Fabrício 

Marques, editor executivo da revista Pesquisa 

FAPESP, Marcelo Leite, da Folha de São Paulo, 

e Monica Teixeira, da Univesp TV.  

Fabrício Marques abordou a impor-

tância da revista Pesquisa FAPESP como fon-

te de divulgação da ciência e da relação dos 

jornalistas da revista com os pesquisadores, 

que é muito boa. A Pesquisa FAPESP tem o 

cuidado de transformar a linguagem da ciên-

cia em uma linguagem mais “popular”, po-

rém, antes de ser publicado o texto é apre-

sentado ao autor da pesquisa, que muitas ve-

zes não concorda com a linguagem utilizada, 

sendo necessária uma negociação. 

Marcelo Leite discorreu sobre a difi-

culdade de se entrar em contato com pesqui-

sadores da USP. Nas páginas das unidades 

ou da própria Universidade, só há o telefone 

do departamento, não constando o e-mail ou 

o ramal direto do pesquisador. O jornalista 

fez uma crítica à área do site da USP voltada 

à imprensa e a de notícias. Segundo ele, não 

há critérios nem hierarquia na organização 

dos conteúdos, o que dificulta o acesso à in-

formação buscada pela imprensa. Marcelo 

defende que a Universidade não sabe se co-

municar com os jornalistas e sugere que a 

USP crie algo para comunicação com a im-

prensa, como o Eureka Alert, da Science 

(http://www.eurekalert.org/). 

Monica Teixeira mostrou, por meio de 

pesquisa realizada na Biblioteca Virtual da 

FAPESP, as várias pesquisas que estão sendo 

desenvolvidas na Universidade e sua impor-

tância para a sociedade. Defendeu que o co-

nhecimento científico deve ser tratado de to-

das as formas para que chegue à sociedade. 

Além disso, a Internet é muito importante 

para a USP chegar até os jovens que querem 

ingressar na Universidade, mas não a conhe-

cem. A USP, sob a coordenação de Monica, 

está desenvolvendo um projeto para um Nú-

cleo de Divulgação Científica. 

http://www.eurekalert.org/
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Minicurso sobre redação e qualidade da 

produção científica brasileira é promovido 

pela ABECiPsi 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

A Associação Brasileira de Editores 

Científicos de Psicologia (ABECiPsi) promo-

veu o minicurso Erros e Acertos na Redação 

e Qualidade da Produção Cientı́fica Brasilei-

ra, ministrado pelo Prof. Gilson Volpato nos 

dias 8 e 9 de maio, na Universidade Presbite-

riana Mackenzie, São Paulo, SP. 

Voltado para a melhoria da 

“qualidade da produção científica, indepen-

dente da área do conhecimento”, o curso reu-

niu professores, editores, bibliotecários e alu-

nos do Mackenzie. 

Da diretoria da ABECiPsi (Gestão: 

2014/2016), participaram: Profa. Maria Cristi-

na Triguero Veloz Teixeira (Presidente), 

Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

(Tesoureira) e Maria Imaculada Cardoso 

Sampaio (Conselho Fiscal). 

Prof. Gilson Volpato, 

ministrando o minicurso 

Erros e Acertos na Reda-

ção e Qualidade da Pro-

dução Cientı́fica Brasilei-

ra”, na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, 

São Paulo, SP, 8 de maio 

de 2015. 



2º Workshop sobre o Software Mendeley 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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 No dia 12 de maio de 2015, foi 

realizado o 2º Workshop sobre o Software 

Mendeley na Biblioteca, ministrado por Jorge 

Sinval, doutorando em Psicologia pela Facul-

dade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-

rão Preto (FFCLRP-USP) e Faculdade de Psi-

cologia e de Ciências da Educação da Univer-

sidade do Porto, Portugal (FPCE-UP).  

 Como na primeira edição do 

workshop, realizada em 25 de abril de 2014, o 

ministrante apresentou o gestor de 

referências bibliográficas gratuito aos 

participantes, abordando seus recursos. No 

último número do Boletim Informativo, foi pu-

blicada uma notícia informando sobre o pro-

grama e suas funcionalidades e relatando o 

primeiro Workshop. 

 Jorge Sinval faz parte do Advisor Pro-

gram da Mendeley e encontra-se disponível 

para ministrar eventos de divulgação do  

software: sinval@usp.br e jorgesin-

val@gmail.com. 
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Workshop sobre o  

Software Mendeley,  

com Jorge Sinval. Sala 

de Capacitação da Bibli-

oteca do IPUSP,  12 de 

maio de 2015 . Foto: 

Vanessa Cristine de 

Oliveira Martins. 

   Aconteceu na Biblioteca 

Confira o site do Mendeley: 

https://www.mendeley.com/ 

https://www.mendeley.com/


32 

   Aconteceu na Biblioteca 

Boletim Informativo, ano V, n. 5, maio/jun. 2015. 

 
No dia 15 de maio, das 16h30 às 

18h00, aconteceu no Salão de Estudos da Bi-

blioteca Dante Moreira Leite do IPUSP a ofi-

cina “Teatro do Oprimido”, uma das ativida-

des da Semana de Psicologia da USP 2015. 

Ministrada pelo Prof. Dodi Leal, a oficina ti-

nha como objetivo familiarizar o público com 

o método do “Teatro do Oprimido”, que visa 

à democratização dos meios de produção te-

atral, o acesso das camadas sociais menos 

favorecidas e a transformação da realidade 

através do diálogo e do teatro.  

Oficina “Teatro do Oprimido” é realizada  

na Biblioteca 
Luciana Zuzarte, Bárbara Dias, Cezar Luquine, Caroline Freitas, Dora Leite, Felipe 
Oliveira, Isabela Moraes, Isabelle Lima, Heitor Pestana e Carla Queiroz*  

Como consequência dessa atividade, o 

Instituto de Psicologia oferecerá, a partir do 

segundo semestre, uma nova disciplina opta-

tiva na graduação sobre a teoria e a prática 

do Teatro do Oprimido, às sextas-feiras à tar-

de, tendo Dodi Leal como professor convida-

do. 

A Semana de Psicologia da USP é um 

evento organizado exclusivamente por alu-

nos do IPUSP e busca apresentar à comuni-

dade discente e externa temáticas no entorno 

da Psicologia, mas não recorrentes ao longo 

Participantes da oficina “Teatro do Oprimido”, atividade de Semana de Psicologia da USP 2015.  Salão de 

Estudos da Biblioteca Dante Moreira  Leite  do IPUSP, 15 de maio de 2015.   

Foto: Wanderley Correia de Moraes. 
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da graduação. Para isso, a Comissão Organi-

zadora da Semana de Psicologia conta com 

sugestões dos alunos sobre possíveis assun-

tos a serem abordados e também com a cola-

boração de profissionais da área.  

Neste ano, contou com cerca de 2.500 

participantes, distribuídos entre mais de 25 

atividades realizadas ao longo da semana de 

11 a 15 de maio. O público, bastante hetero-

gêneo, era composto em sua maioria por es-

tudantes de Psicologia da USP e de outras 

universidades, inclusive de outros municí-

pios do Estado de São Paulo e também do 

Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.  

 

*Membros da Comissão Organizadora da Semana de 

Psicologia da USP 2015. 

Membros da Comissão 

Organizadora da Sema-

na de Psicologia da 

USP  2015.  Instituto de 

Psicologia da USP.  

Confira as atividades realizadas na 

Semana de Psicologia da USP 2015:  

https://www.facebook.com/

events/1440201576242698/ 

https://www.facebook.com/events/1440201576242698/
https://www.facebook.com/events/1440201576242698/


A Biblioteca Dante Moreira Leite do 

IPUSP vem realizando desde o mês de maio 

de 2015 treinamentos online da Biblioteca 

Virtual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi) para 

alguns profissionais e alunos da Universida-

de Pedagógica (UP) de Moçambique, campus 

de Lichinga. A UP é uma instituição pública 

de ensino superior mantida pelo governo de 

Moçambique. 

A atividade foi solicitada pela psicólo-

ga Beatriz de Paula Souza, do Laboratório 

Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em 

Psicologia Escolar (LIEPPE) do IPUSP e está 

sendo coordenada pela psicóloga e pela bi-

bliotecária Aparecida Angélica Z. Paulovic 

Sabadini. Até o momento, foram realizados 

três encontros, que aconteceram nos dias 29 

de maio, 12 e 19 de junho de 2015. No mês de 

agosto, a atividade será retomada. 

Beatriz de Paula Souza, desde novem-

bro de 2013 realiza videoconferências sema-

nais com docentes das faculdades dos campi 

de Maputo e Lichinga da UP, com o apoio do 

pessoal da Biblioteca e do setor de Audiovi-

sual do IPUSP. Essa atividade, coordenada 

pela Profa. Marilene Proença R. de Souza e 

pela psicóloga, faz parte do Convênio Inter-

nacional USP-Universidade Pedagógica (UP) 

de Moçambique, conforme apresentado por 

Treinamentos online da BVS-Psi para a 

Universidade Pedagógica de Moçambique 

Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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Beatriz no Boletim Informativo de abril de 

2015.  

Os treinamentos BVS-Psi estão sendo 

realizados via Skype na sala do Centro de 

Memória do IPUSP (CM-IPUSP) e são minis-

trados por Aparecida Angélica Z. Paulovic 

Sabadini. Participam da atividade o Prof. Ca-

listo Adelino Silvestre, da Faculdade de Psi-

cologia da Educação, suas alunas Esperança 

Gloria Miguel Chicumbi e Leopoldina Car-

valho, e o bibliotecário Fausto Rodrigues 

Saia, da UP, campus de Lichinga, Moçambi-

que. 

O grupo tem mostrado bastante inte-

resse e além dos treinamentos online a Bibli-

oteca do IPUSP está mantendo contato por e-

mail com os participantes da atividade, o que 

está permitindo uma rica troca de conheci-

Saiba mais sobre a Universidade  

Pedagógica de Moçambique. Confira o 

site e o Facebook da UP: 

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

https://www.facebook.com/pages/

Universidade-Pedag%C3%B3gica-

UP/1085744191451572 

https://www.up.ac.mz/
https://www.facebook.com/pages/Universidade-Pedag%C3%B3gica-UP/1085744191451572
https://www.facebook.com/pages/Universidade-Pedag%C3%B3gica-UP/1085744191451572
https://www.facebook.com/pages/Universidade-Pedag%C3%B3gica-UP/1085744191451572
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Sede da Universidade Pedagógica (UP) de Moçambique, campus de Lhanguene.  
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No dia 15 de junho de 2015, a Biblioteca 

Dante Moreira Leite do IPUSP recebeu a visi-

ta da bibliotecária Dra. Maria Fazanelli Cres-

tana, chefe técnica do Departamento Técnico 

(DT) do Sistema Integrado de Bibliotecas da 

USP (SIBiUSP). Acompanharam a chefe téc-

nica o bibliotecário Tiago Rodrigo M. Mura-

kami, chefe técnico da Divisão de Gestão de 

Tratamento da Informação, o analista de sis-

temas Allan Rodrigo de L. da Silva, chefe téc-

Funcionários do Departamento Técnico do  

SIBiUSP visitam a Biblioteca 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

nico da Divisão de Gestão de Sistemas e 

Apoio Tecnológico, e Laucivaldo C. de Oli-

veira, bibliotecário do Programa de Digitali-

zação e Preservação Digital das Obras Raras 

e Especiais da USP, da Divisão de Gestão de 

Projetos.  

Maria Crestana assumiu a direção do 

DT-SIBiUSP em março de 2015. Foi diretora 

do Serviço de Biblioteca da Escola de Educa-

ção Física e Esporte da USP, no período de 

Da esq.-dir.: Laucivaldo C. de Oliveira (DT-SIBiUSP), Allan Rodrigo de Lima da Silva (DT-SIBiUSP), Maria 

Fazanelli Crestana (DT-SIBiUSP), Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini (Biblioteca IPUSP),  

Carla Nascimento (Biblioteca IPUSP) e Tiago Rodrigo M. Murakami (DT-SIBiUSP). Sala do Centro de Memória 

do IPUSP, 15 de junho de 2015. Foto: Vanessa Cristine de Oliveira Martins. 
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2003 a 2004, e do Serviço de Biblioteca da Fa-

culdade de Medicina da USP, de 2004 a mar-

ço de 2015.  

A nova chefe técnica do DT está visitan-

do as bibliotecas do SIBiUSP para conversar 

com os colegas, sentir as necessidades das 

bibliotecas e apresentar algumas das metas 

delineadas para sua gestão. 

Foi um encontro muito agradável, no 

qual foi possível compartilhar diversas infor-

mações. Falamos um pouco sobre alguns as-

suntos relacionados à Biblioteca do IPUSP, 

nossos serviços, produtos e demandas, assim 

como dos serviços, produtos e programas do 

DT-SIBiUSP. Agradecemos os colegas Maria, 

Tiago, Allan e Laucivaldo pela atenção e ca-

lorosa visita.  

O SIBiUSP é um órgão da Reitoria da 

USP. Criado em 1981, é composto por um 

“Departamento Técnico (DT), um Conselho 

Supervisor e 46 bibliotecas alocadas em uni-

dades de ensino e pesquisa, institutos especi-

alizados, museus e hospitais, distribuídos em 

campi localizados em cidades do estado de 

São Paulo” (Sistema Integrado de Bibliotecas 

da Universidade de São Paulo [SIBiUSP], 

2015c). 

O Sistema tem como missão “Promover 

o acesso e incentivar o uso e a geração da in-

formação, contribuindo para a excelência do 

ensino, pesquisa e extensão, em todas as 

áreas do conhecimento, com a utilização efi-

caz dos recursos públicos” e como visão 

“Tornar-se referência internacional como sis-

tema de gestão de informação e bibliotecas 

universitárias”. São valores do SIBiUSP 

“Manter o compromisso com a democratiza-

ção do acesso à informação de forma equita-

tiva, respeitando a ética, os valores humanos 

e a sustentabilidade” (SIBiUSP, 2015b). 

O Departamento Técnico do SIBiUSP 

gerencia as atividades sistêmicas relaciona-

das à consecução de missão, visão e valores 

do Sistema (SIBiUSP, 2015a). 
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Visite o Portal SIBiUSP e conheça mais sobre  

o Sistema, seus serviços, produtos e programas: 

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

Programas do SIBiUSP 

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


A Biblioteca do IPUSP incorporou 121 novos livros ao acervo, no período de abril a maio de 

2015, sendo  a maioria recebidos como doação, e desse total 3 deles são publicações de docen-

tes ativos do Instituto de Psicologia da USP, que se apresentam como autores e/ou organiza-

dores das obras. Destacamos: 

Livros  
Elaine Cristina Domingues Martins 
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Brandt, J. A., Heloani, R., & Fernandes, M. I. 

A. (Orgs). (2014). Fundamentos da psicologia 

das relações de trabalho (141 pp.). São Paulo: 

Zagodoni. 

 

 

 

 

Dunker, C. I. L. (2015). Mal-estar, sofrimento e 

sintoma uma psicopatologia do Brasil entre mu-

ros (413 pp.). São Paulo: Boitempo. 

 

 

 

Frazão, L. M., & Fukumitsu, K. O. (Orgs). 

(2015). A clínica, a relação psicoterapêutica e o 

manejo em gestalt-terapia (183 pp.). São Paulo: 

Summus. 

 

 



Acesse a “171ª lista de novas aquisições de 

livros” no site da Biblioteca e veja a referên-

cia completa das 121 obras: 

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

biblioteca/171a__Exposi%C3%A7%C3%

A3o_abr_maio2015.pdf 

 Em junho de 2015, foram cadastradas 33 novas publicações na BDTD (Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações da USP). Acesse a lista completa e conheça os trabalhos incorporados 

ao acervo nesse período. 

Dissertações e teses 
Elaine Cristina Domingues Martins 

Acesse a lista de novas aquisições  

de dissertações e teses:  

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

biblioteca/

Teses_cadastradas_junho2015.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/ 

Exposição das novas aquisições da Biblioteca do IPUSP. 

Foto: Tatiana Carvalho de Freitas. 

http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/171a__Exposi%C3%A7%C3%A3o_abr_maio2015.pdf
http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/171a__Exposi%C3%A7%C3%A3o_abr_maio2015.pdf
http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/171a__Exposi%C3%A7%C3%A3o_abr_maio2015.pdf
http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/Teses_cadastradas_junho2015.pdf
http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/Teses_cadastradas_junho2015.pdf
http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/Teses_cadastradas_junho2015.pdf
http://www.teses.br/


A Videoteca incorporou 15 novos itens ao 

seu acervo audiovisual. Os materiais já estão 

disponíveis para empréstimo pelos usuários 

com cadastro na Biblioteca e também podem 

ser assistidos em nosso espaço. Conheça os 

novos títulos: 

Videoteca 
Maria Marta Nascimento 
Renato Passos 
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JESUS OF MONTREAL 

Direção: Denys Arcand 

Local: França 

Data: 1989 

JEAN DE FLORETTE 

Direção: Claude Berri 

Local: França 

Data: 1986 

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/ 

IPHIGENIA 

Direção: Michael Cacoyannis 

Local: Grécia 

Data: 1977 

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

Direção: Bruce A. Evans 

Local: Estados Unidos  

Data: 2007 

OS PROFISSIONAIS 

Direção: Richard Brooks 

Local: Estados Unidos  

Data: 1966 

OS DEUSES MALDITOS 

Direção: Luchino Visconti 

Local: Alemanha  

Data: 1969 

ESPAÇOS DA MEMÓRIA 

Direção: André Fratti Costa, Ary Diesendruck, Be-

linda Mandelbaum e Luiz Otávio de Santi  

Local: Brasil  

Data: 2015 
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SEGREDOS DE SANGUE 

Direção: Park Chan-Wook  

Local: Estados Unidos e Reino Unido 

Data: 2013 

FLORES RARAS  

Direção: Bruno Barreto 

Local: Brasil 

Data: 2013 

SEXO COM AMOR 

Direção: Boris Quercia 

Local: Chile 

Data: 2004 

A VIDA SECRETA DE WALTER MITTY 

Direção: Ben Stiller 

Local: Estados Unidos  

Data: 2013 
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Novos desafios em Psicoterapia Psicanalítica 

11º Encontro do curso de Especialização em Psicoterapia 

Psicanalítica 

Coordenação do evento: Ryad Simon, Kayoko Yamamoto 

e Gina Khafif Levinzon 

Local:  Brasil 

Data: 2007 

ÉTICA - PARTE 1 

Direção: Paulo Morelli e Dario Vizeu  

Local:  Brasil 

Data: 1991 

ÉTICA - PARTE 2 

Direção: Paulo Morelli e Dario Vizeu  

Local:  Brasil 

Data: 1991 

Desafios da Psicoterapia Psicanalítica na atualidade 

12º Encontro do curso de Especialização em Psicoterapia 

Psicanalítica 

Coordenação do evento: Ryad Simon, Kayoko Yamamoto 

e Gina Khafif Levinzon 

Local:  Brasil 

Data: 2008 



 Nos meses de maio e junho de 2015, foram cadastrados 85 trabalhos no Banco de Dados 

Bibliográficos da USP (Dedalus), referentes à produção científica do corpo docente e técnico 

do IPUSP.  Os trabalhos estão descritos no quadro a seguir:  

 

Produção científica do corpo docente e técnico 

do IPUSP - maio e junho de 2015 
Lilian Leme Bianconi 

Silvana Amélia Xavier de Aguiar Bonifácio 
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Quadro. Total de trabalhos da produção científica do corpo docente e técnico do IPUSP cadastrados no 

Dedalus nos meses de maio e junho de 2015. 

Ano de publicação  Tipo de trabalho Quantidade 

2014 Artigo de periódico - nacional  
 
Artigo de periódico - internacional 
 
Artigo de periódico - resenha - nacional  
 
Artigo de periódico - resenha - internacional  
 
Monografia / livro - nacional  
 
Parte de monografia / livro - nacional 
 
Parte de monografia / livro - apresentação / 
prefácio / posfácio 
 
Texto na web - nacional  
 
Trabalho de evento - nacional 
 
Trabalho de evento - internacional 
 
Trabalho de evento - resumo - nacional 
 

21 
 
4 
 
2 
 
1 
 
1 
 
6 
 
1 
 
 
4 
 
6 
 
1 
 
3 
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Acesse o Dedalus ou o Portal de Busca 

Integrada 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 e no Portal de 

Busca Integrada da USP.   

Ano de publicação  Tipo de trabalho Quantidade 

2015 Artigo de periódico - nacional  
 
Artigo de periódico - internacional 
 
Artigo de periódico - resenha - internacional  
 
Parte de monografia / livro - nacional 
 
Parte de monografia / livro - apresentação / 
prefácio / posfácio 
 
Texto na web - nacional  
 
Trabalho de evento - internacional 

14 
 
3 
 
1 
 
6 
 
1 
 
 
7 
 
3 

Total  85 

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


A bibliotecária Lilian Leme Bianconi, 

chefe da Seção de Acesso à Informação da 

Biblioteca do IPUSP, participou do programa 

Desafio Profissão, da TV PUC-SP, falando so-

bre a profissão de bibliotecário. O programa, 

gravado em 27 de março, também contou 

com a participação de Roberto Júlio Gava, 

bibliotecário da PUC-SP. 

Durante o programa, foram debatidas 

diversas questões, como o perfil profissional, 

o dia a dia e as atividades relacionadas à pro-

fissão, a atuação do bibliotecário em outras 

instituições além de bibliotecas, as bibliote-

Bibliotecária da Biblioteca do IPUSP participa 

do programa Desafio Profissão, da TV PUC-SP 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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cas virtuais, o futuro da Biblioteconomia e do 

profissional etc. 

O programa Desafio Profissão, segundo 

seu site: “coloca em pauta o processo de esco-

lha profissional e o universo das diversas pro-

fissões.  Sob o comando do orientador profis-

sional Silvio Bock, é promovido pela equipe 

de Orientação Profissional do curso de Psico-

logia da PUC-SP e  do Nace - Orientação Vo-

cacional em parceria com a TV PUC-SP. É ori-

ginalmente veiculado pelo Canal Universitá-

rio de São Paulo.”  
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Silvio Bock, Roberto Júlio Gava e Lilian Leme Bianconi, durante o programa  

Desafio Profissão da TV PUC-SP, 8 de maio de 2015. Imagem: Youtube. 

Acesse o vídeo do  

programa no Youtube:  

https://www.youtube.com/watch?

v=Blc6r_52Wsc 

Acesse o site do programa  

Desafio Profissão:  

http://www.tvpuc.com.br/sites/?
page_id=3386 

https://www.youtube.com/watch?v=Blc6r_52Wsc
https://www.youtube.com/watch?v=Blc6r_52Wsc
http://www.tvpuc.com.br/sites/?page_id=3386
http://www.tvpuc.com.br/sites/?page_id=3386


 O acesso aberto foi, e continua sendo, 

uma bandeira defendida por muitos pesqui-

sadores e cientistas durante todo o início do 

ano 2000. Antes disso, em 1997, uma iniciati-

va brasileira mudaria o panorama das publi-

cações científicas no Brasil e na América La-

tina, o SciELO, que todos os envolvidos com 

a ciência conhecem e sabem o valor.  

 Preocupado com uma investida sobre 

a bandeira, o Blog do Scielo denominou “O 

contra-ataque dos gigantes” as políticas que 

a editora Elsevier vem desenvolvendo para 

conseguir revistas para publicar em sua pla-

taforma. Acusada de investir sobre o acesso 

aberto, em “dezembro de 2013 

a Elsevier enviou cerca de 2.800 e-mails a 

Academia.edu (um site comercial que com-

pete com o aplicativo Mendeley da Elsevier) 

solicitando que fosse retirado de seu site tra-

balhos acadêmicos de universidades ameri-

canas e canadenses.”, explica Ernesto Spi-

nak, no texto “O contra-ataque dos gigantes - 

Elsevier saiu à caça de autores”, publicado 

no Blog do Scielo, em fevereiro de 2014. 

No mês de abril de 2015, uma nova 

investida da milionária empresa holandesa 

surgiu como uma política restritiva para os 

autores que publicaram em suas revistas e 

querem disponibilizar seus artigos em repo-

O acesso aberto às publicações científicas 

está ameaçado? 
Maria Imaculada Cardoso Sampaio 
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sitórios de acesso aberto. Essa medida repre-

senta um importante obstáculo para os auto-

res que defendem o acesso aberto e enten-

dem a relevância de publicar seus trabalhos 

em repositórios abertos, para que os pesqui-

sadores de todo o mundo possam lê-los e citá

-los. A política se refere a todos os artigos 

publicados anteriormente e aos que serão 

publicados no futuro. O golpe fatal recaiu, 

como sempre, sobre os países pobres e com 

poucos recursos para comprar as revistas da 

editora.  

 Diversos pesquisadores pedem que a 

Elsevier reveja a política e convidam os cole-

gas a buscar maiores esclarecimentos no site 

da Confederação de Repositórios de Acesso 

Aberto (COAR) (https://www.coar-

repositories.org/news-media/new-policy-

from-elsevier-impedes-open-access-and-

sharing/). Vale a pena saber mais e entrar 

nessa discussão em defesa do acesso aberto. 
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Acesse o Blog do Scielo e  

leia o texto na íntegra:  

http://blog.scielo.org/blog/2014/02/06/o-

contra-ataque-dos-gigantes-elsevier-saiu-a-

caca-de-autores/ 

https://www.coar-repositories.org/news-media/new-policy-from-elsevier-impedes-open-access-and-sharing/
https://www.coar-repositories.org/news-media/new-policy-from-elsevier-impedes-open-access-and-sharing/
https://www.coar-repositories.org/news-media/new-policy-from-elsevier-impedes-open-access-and-sharing/
https://www.coar-repositories.org/news-media/new-policy-from-elsevier-impedes-open-access-and-sharing/
http://blog.scielo.org/blog/2014/02/06/o-contra-ataque-dos-gigantes-elsevier-saiu-a-caca-de-autores/
http://blog.scielo.org/blog/2014/02/06/o-contra-ataque-dos-gigantes-elsevier-saiu-a-caca-de-autores/
http://blog.scielo.org/blog/2014/02/06/o-contra-ataque-dos-gigantes-elsevier-saiu-a-caca-de-autores/


O Conselho Federal de Psicologia lan-

çou no dia 18 de junho a RádioPsi, rádio onli-

ne da Psicologia. Tendo como objetivo esta-

belecer mais um canal de comunicação com 

os profissionais do País, a programação da 

RádioPsi será diversificada, incluindo notí-

cias, boletins, entrevistas, debates, além de 

programação musical selecionada. 

 A iniciativa, desenvolvida em conjun-

to com os conselhos regionais e entidades da 

categoria, faz parte das ações de incremento 

do conteúdo web e visa também reduzir gas-

tos com material impresso, aprimorando o 

gerenciamento de recursos. Sugestões podem 

ser enviadas pelo e-mail: radio-

psi@cfp.org.br.  

CFP lança rádio online 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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Acesse a notícia completa  

no site do CFP: 

http://site.cfp.org.br/a-radiopsi-esta-no-ar-

sintonize-a-radio-da-psicologia/ 

Foto: Conselho Federal de Psicologia. 

Clique e acesse a RádioPsi:  

http://site.cfp.org.br/multimidia/radiopsi/ 

mailto:radiopsi@cfp.org.br
mailto:radiopsi@cfp.org.br
http://site.cfp.org.br/a-radiopsi-esta-no-ar-sintonize-a-radio-da-psicologia/
http://site.cfp.org.br/a-radiopsi-esta-no-ar-sintonize-a-radio-da-psicologia/
http://site.cfp.org.br/multimidia/radiopsi/
http://site.cfp.org.br/multimidia/radiopsi/


 O Webometrics Ranking of World Uni-

versities (http://www.webometrics.info/en) é 

uma iniciativa do Laboratório Cybermetrics, 

grupo de pesquisa do Conselho Superior de 

Investigações Científicas (CSIC), localizado 

em Madri, Espanha.  O Webometrics realiza 

um trabalho de classificação de universida-

des e institutos de pesquisa mediante sua 

presença na Internet. Considera como crité-

rios, por exemplo, o volume do conteúdo da 

instituição (número de páginas e arquivos), a 

visibilidade e o impacto dessas publicações 

online conforme o número de links externos 

(citações do site) que receberam.  

 De acordo com informações 

disponíveis no site, o grupo de pesquisa está 

desenvolvendo um novo projeto, com o 

Ranking de cientistas em instituições 

brasileiras de acordo com seus perfis públicos 

no Google Scholar Citations  
Aline Frascareli 
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objetivo de apresentar um ranking de 

pesquisadores a partir dos dados de seus 

perfis públicos no Google Scholar Citations 

(Citações do Google Acadêmico), 

considerando o índice h e as citações. 

Rankings de vários países já estão 

disponíveis. 

 O ranking do Brasil, com dados 

coletados dos perfis públicos em abril de 

2015,  é composto pelos primeiros 6000 

perfis, considerando primeiramente o Índice 

H do pesquisador e como critério secundário 

o número total de citações.  

 O grupo ainda aconselha a inclusão, 

correção e atualização dos dados nos perfis  

dos interessados para edições futuras. 
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Rankings do Webometrics 

Ranking do Brasil, com dados  

coletados em abril de 2015: 

http://www.webometrics.info/en/node/102 

Ranking dos pesquisadores  

de outros países: 

http://www.webometrics.info/en/node/116 

Perfil no Google Acadêmico 

Como elaborar o perfil: 

http://pt.slideshare.net/bibliotecafmvz/como

-criar-um-perfil-no-google-acadmico 

Esclareça suas dúvidas:  

https://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/

scholar/citations.html  

http://www.webometrics.info/en
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Superior_de_Investiga%C3%A7%C3%B5es_Cient%C3%ADficas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Superior_de_Investiga%C3%A7%C3%B5es_Cient%C3%ADficas
http://www.webometrics.info/en/node/102
http://www.webometrics.info/en/node/116
http://pt.slideshare.net/bibliotecafmvz/como-criar-um-perfil-no-google-acadmico
http://pt.slideshare.net/bibliotecafmvz/como-criar-um-perfil-no-google-acadmico
https://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/citations.html
https://scholar.google.com.br/intl/pt-BR/scholar/citations.html


A Fundação Biblioteca Nacional e o 

Instituto Moreira Salles uniram esforços para 

criar o portal Brasiliana Fotográfica, que tem 

como objetivo, segundo o seu site: “(...) dar 

visibilidade, fomentar o debate e a reflexão 

sobre os acervos deste gênero documental, 

abordando-os enquanto fonte primária mas 

também enquanto patrimônio digital a  

ser preservado.” 

Portal Brasiliana Fotográfica disponibiliza 

acervo histórico da fotografia nacional 
Teresa Cristina de Oliveira Peres 
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Lançado em 17 de abril, o portal de 

acesso aberto traz diversos documentos foto-

gráficos do Brasil e inicialmente disponibili-

zará 2.000 fotos, do século XIX e das duas 

primeiras décadas do século XX, seleciona-

das dos acervos das duas instituições respon-

sáveis pelo projeto. O usuário pode consul-

tar, salvar e compartilhar as fotos nas  

redes sociais.  
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Acesse e conheça o portal  

Brasiliana Fotográfica: 

http://brasilianafotografica.bn.br/ 

Rua São Bento, em São 

Paulo-SP, [1902?]. Foto: 

Guilherme Gaesnly /

Acervo Biblioteca Naci-

onal - BNDigital. 

http://brasilianafotografica.bn.br/


Nos últimos 15 anos, houve grande 

aumento no número de projetos de digitali-

zação de acervos no Brasil. Bibliotecas, arqui-

vos e museus têm empregado esforços a fim 

de possibilitar que seus documentos, livros, 

fotos, vídeos etc. estejam disponíveis online, 

permitindo acesso amplo, imediato e irrestri-

to e em alguns casos dispensando a consulta 

presencial ou fazendo com que esta seja mais 

rápida e eficiente.  

Essas iniciativas têm grande impacto 

no modo de trabalhar de pesquisadores inte-

ressados nesses acervos. Entre os benefícios, 

está o aumento da qualidade da pesquisa, já 

que as ferramentas de busca permitem am-

pliar as possibilidades de acesso às informa-

ções desejadas. O acesso remoto também 

permite que o pesquisador possa ter uma 

ideia geral do acervo, facilitando a organiza-

ção da consulta presencial. Há, também, ca-

sos de resgate de raridades e documentos 

esquecidos, encontrados com a ajuda de fer-

ramentas de busca. 

Digitalização de acervos está modificando a 

forma como os pesquisadores brasileiros 

trabalham 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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O acesso remoto aos acervos apresen-

ta, entretanto, algumas limitações para o tra-

balho de pesquisa. As principais são a im-

possibilidade do contato sensorial com o ma-

terial e a dificuldade de obter todas as infor-

mações necessárias para entendê-lo em seu 

contexto, o que envolve a sua trajetória, fina-

lidade e por onde circulou, informações es-

senciais para compreender o documento de 

arquivo, por exemplo. 

Conheça um pouco mais sobre essas 

questões, sobre alguns projetos brasileiros de 

digitalização e o que pensam alguns pesqui-

sadores e profissionais da área lendo a notí-

cia Resgate de Conhecimento, publicada na re-

vista Pesquisa Fapesp, n. 231, de maio de 2015. 
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Confira a notícia completa no site  

da revista Pesquisa Fapesp:  

http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/

uploads/2015/05/032-033_Arquivos-

digitalizados_231.pdf?19dbfd 

http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/05/032-033_Arquivos-digitalizados_231.pdf?19dbfd
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/05/032-033_Arquivos-digitalizados_231.pdf?19dbfd
http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2015/05/032-033_Arquivos-digitalizados_231.pdf?19dbfd


 O projeto de publicação da revista 

Psychology & Neuroscience foi lançado em 

2006, durante a XI Reunião Anual da AN-

PEPP (Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Psicologia). Dessa reuni-

ão, participou um grupo de neurocientistas 

com formação em Psicologia, do qual fazia 

parte membros do Departamento de Psicolo-

gia Experimental do Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo, entre eles a 

Profa. Dra. Dora Ventura, a Profa. Dra. Maria 

Teresa Araújo Silva e o Prof. Dr. Marcelo Fer-

nandes da Costa.  

 A revista foi concebida com o objetivo 

de publicar artigos experimentais e teóricos 

nas áreas de intersecção entre a Psicologia e 

Neurociências e somente na língua inglesa. 

 O primeiro volume foi lançado em 

2008 nos formatos impresso e eletrônico e 

logo passou a ser publicada somente no for-

mato eletrônico, em acesso aberto, possibili-

tando assim o rápido acesso à informação 

científica de modo equitativo, sem barreiras e 

sem custos. Em um trecho do Editorial do 

vol. 1, n.1, 2008, os autores destacaram que 

uma das principais consequências do acesso 

aberto é que os artigos são citados com mais 

frequência. 

  Os volumes de 2008 e 2009 foram pu-

blicados no portal de Periódicos Eletrônicos 

Psychology & Neuroscience passa a ser 

publicada pela APA 
Ana Rita J. Linguanotto 
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de Psicologia (PePSIC) e em 2010, devido à 

sua expressividade na área, a revista foi ava-

liada e admitida para o portal Scientific Elec-

tronic Library Online (SciELO), uma bibliote-

ca eletrônica também de acesso aberto que 

abriga uma coleção selecionada de periódi-

cos científicos brasileiros de diferentes áreas 

do conhecimento. Psychology & Neuroscience 

está no Scielo até o vol. 7, n. 3, 2014. 

 A revista está sob a responsabilidade 

do Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e 

Comportamento e a partir de 2015 passa a 

integrar o conjunto de revistas online publi-

cadas pela American Psychological Associa-

tion (APA).  Até o vol. 8, n.1, 2015 (acesso em 

16/06/15), todos os artigos permanecem em 

acesso aberto no portal APA PsycNET, em 

consonância com o Editorial do vol. 1, n. 1, 

2008, que apoiava a iniciativa do acesso  

aberto. 

 No entanto, ela deixará de ser um open 

access journal, o que não deixa de ser lamen-

tável e uma perda importante para aqueles 

pesquisadores que não têm o acesso eletrôni-

co garantido pela Capes em suas instituições. 

 Por outro lado, a ascensão da revista é 

indiscutível e louvável, devido à qualidade e 

relevância da informação nela publicada pa-

ra o meio científico. A internacionalização 

ampliará sua visibilidade, credibilidade, cita-
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ção, indexação e, consequentemente, seu fa-

tor de impacto, influenciando positivamente 

os autores e suas instituições nos rankings 

nacionais e internacionais. 

Acesse a página da Psychology &  

Neuroscience no site da APA: 

http://www.apa.org/pubs/journals/pne/ 

http://www.apa.org/pubs/journals/pne/
http://newpsi.bvs-psi.org.br/cgi-bin/wxis1660.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=P&base=livros
http://newpsi.bvs-psi.org.br/cgi-bin/wxis1660.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&lang=P&base=livros


18 de maio de 1995... 

 

Foi nessa data, exatamente 20 anos atrás, que o atual prédio da Biblioteca Dante Morei-

ra Leite do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) foi inaugurado. As-

sim, no próximo número do Boletim Informativo (julho/agosto) relembraremos os momentos da 

inauguração e alguns fatos que antecederam esse evento, com o objetivo de apresentar parte 

da memória da nossa querida Biblioteca do IPUSP. Aguardem! 

20 anos do prédio da Biblioteca do IPUSP 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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 O Boletim Informativo da Biblioteca Dan-

te Moreira Leite do Instituto de Psicologia da 

USP comemora 4 anos de existência em 2015. 

Criado em maio de 2011 por iniciativa de 

Maria Imaculada Cardoso Sampaio, chefe 

técnica da Biblioteca no período, e da biblio-

tecária Aline Frascareli, a publicação mensal 

tem como principal finalidade estabelecer 

um canal de difusão de informações e novi-

dades para a comunidade. Desde sua criação, 

é desenvolvido por uma equipe e conta com 

a colaboração dos funcionários da Biblioteca. 

 O Boletim Informativo foi crescendo ao 

longo dos anos, agregando mais objetivos e 

Boletim Informativo completa 4 anos 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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tornando-se uma fonte de informação signifi-

cativa para a comunidade. Por meio da pu-

blicação, são divulgados os trabalhos e os 

produtos da Biblioteca e também da BVS-Psi, 

do PePSIC e do Centro de Memória, ampli-

ando sua visibilidade. São disseminadas in-

formações, eventos e diversos conteúdos de 

interesse das áreas de Psicologia, Biblioteco-

nomia, Ciência da Informação, Editoração, 

Comunicação Científica etc. Com o registro 

das atividades desenvolvidas na Biblioteca, o 

Boletim vem se firmando, também, como im-

portante ferramenta para preservação da 

nossa memória institucional.   

Mudanças no layout do Boletim Informativo 

2011 2012 2014 2015 
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 Nesse período de existência, a publi-

cação passou por diversas mudanças em sua 

apresentação gráfica e também em seu conte-

údo. Na página anterior, apresentamos uma 

breve retrospectiva das alterações no layout 

do Boletim. 

 A partir do n. 4 de abril de 2015, nos-

sos leitores tiveram acesso a mais novidades. 

Foi lançada a nova versão do Boletim, que 

agora conta com capa, novo projeto gráfico, 

organização em seções temáticas e informa-

ções aos colaboradores. A periodicidade, a 

partir do presente número, é alterada para 

bimestral, devido à ampliação e diversifica-

ção dos conteúdos. Passa a ser publicado, 

também, na plataforma digital de publica-

ções ISSUU. 

 Parabenizamos Maria Imaculada Sam-

paio Cardoso e Aline Frascareli pela iniciati-

va e pelo grande empenho em manter o Bole-

tim durante esses anos, assim como os cole-

gas da Biblioteca, pelo importante apoio e 

colaboração, e desejamos que a publicação se 

aprimore cada vez mais, alcançando seus ob-

jetivos e se mantendo como relevante fonte 

de informação para seus leitores. 

Acesse todos os números do Boletim 

Informativo em PDF no site da  

Biblioteca do IPUSP: 

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

Acesse o Boletim Informativo no  

ISSUU, disponível a  

partir do n. 4 de 2015:  

http://issuu.com/psicologia_usp/docs/

boletim_informativo_anov_n4_2015 

http://www.ip.usp.br/biblioteca
http://issuu.com/psicologia_usp/docs/boletim_informativo_anov_n4_2015
http://issuu.com/psicologia_usp/docs/boletim_informativo_anov_n4_2015


Neste espaço, divulgaremos as mensagens dos leitores com comentários, 

dúvidas, sugestões de pauta, críticas, elogios etc.  

Solicitamos que encaminhem as mensagens para o e-mail do Boletim In-

formativo: boletimbibip@gmail.com. 
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 Nos meses de maio e junho de 2015, recebemos 

muitas mensagens por e-mail com relação à nova versão 

do Boletim Informativo. Foram palavras de apoio, de incenti-

vo, parabenizando o trabalho, fazendo sugestões etc. A 

equipe do Boletim  agradece imensamente a todos que nos 

enviaram mensagens, citados a seguir. Recebemos, tam-

bém, manifestações pessoais, palavras carinhosas e incenti-

vadoras de muitos colegas do Instituto. Assim, queremos 

estender os agradecimentos a essas pessoas não citadas 

diretamente, mas que se expressaram carinhosamente em 

relação à nova versão do Boletim. Enfim, a todos os nossos 

leitores o nosso muito obrigado! 

 
Adriana Aparecida Pavaneli  

Adriana Cybele Ferrari  

Adriana Hypólito Nogueira  

Ana Jacó 

André Serradas 

Antonio Marcos Amorim 

Aparecida de Castro Ihitz 

Arrigo Leonardo Angelini 

Aydil M. de Queiroz Pérez-Ramos  

Briseida Dôgo de Resende 

Carlos Copelli  

Claudenia Diniz da Silva Lima 

Cynthia Regina Borges Braga Mannini 

Danilo Silva Guimarães 

Denise Maschiao Costa 

Elaine Cristina Domingues Martins  

Eliana Herzberg 

Elza Corrêa Granja 

   Mensagens 

Fátima Bertomeu 

Fernanda Leite Guzman 

Geraldo José de Paiva 

Gerson Yukio Tomanari 

Gustavo Martineli Massola 

Islaine Maciel 

José Leon Crochik 

Katia Cristina Pinto 

Lina Alves Flexa 

Luís Guilherme Galeão da Silva 

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira  

Maria Helena Souza Patto 

Maria Imaculada Cardoso Sampaio 

Maria Inês Conte  

Maria Júlia Kovács 

Maria Zoqui Garcia 

Miriam Gonsalez 

Paula Martina Z. Paulovic 

Rosa Fischi 

Rosangela Brandão Souza 

Sônia Regina P. Piola Luque 

Teresinha das Graças Coletta 

Vera Silvia Facciolla Paiva 



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. 


