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   Editorial 

Boletim Informativo, ano V, n. 6, jul./ago. 2015. 

                         Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

 

Iniciamos nosso Boletim Informativo com dois destaques, um do mês de julho 

e outro do mês de agosto. O primeiro narra a abertura do XXVI Congresso Brasilei-

ro de Biblioteconomia e Documentação (CBBD), organizado pela diretoria da Fede-

ração Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Insti-

tuições (FEBAB), que aconteceu em São Paulo, no período de 21 a 24 de julho de 

2015. O cenário da abertura foi a magnífica Sala São Paulo e o homenageado foi 

Mário de Andrade, um dos grandes propulsores das bibliotecas públicas em São 

Paulo.  

O segundo comemora e parabeniza todos os psicólogos, pois em 27 de agos-

to comemoramos o Dia Nacional do Psicólogo. A data foi escolhida para o Dia Na-

cional da Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi). Nesse dia, comemora-

mos, também, os 10 anos do portal Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), 

o maior portal de revistas de Psicologia em acesso aberto do mundo.  

Na seção “Em pauta”, apresentamos mais uma notícia sobre o Índice H. Em 

“Serviços e produtos”, destacamos as atividades desenvolvidas pela equipe da BVS

-Psi e os cursos sobre o artigo científico ministrados pela equipe da Biblioteca. Em 

“Capacitação e Gestão do conhecimento”, destacamos a participação da Biblioteca 

em dois eventos: 1) XXVI CBBD, na coordenação de várias atividades que aconte-

ceram durante o evento; 2) 1º Encontro Técnico de Tratamento da Informação do 

SIBiUSP, com a participação de quatro bibliotecárias da Biblioteca. No “Aconteceu 

na Biblioteca”, apresentamos a visita da editora executiva da revista Psicoperspecti-

vas ao Instituto. Os encontros com os professores e membros de equipes editoriais 

das revistas editadas pelo IPUSP aconteceram na Biblioteca. 

A Biblioteca incorporou em seu acervo físico: 120 livros, 39 teses e o filme 

Visões de Criança (DVD). Essas informações estão arroladas na seção “Novas aquisi-

ções”, onde apresentamos, também, os últimos lançamentos do mercado editorial 

da Psicologia no Index Psi Livros, na BVS-Psi. Em “Produção do IPUSP”, apresen-

tamos a produção científica do corpo docente e técnico do IPUSP, cadastrada no 

Banco de Dados Bibliográficos da USP (Dedalus). Nos meses de julho e agosto, fo-

ram incluídos no banco 33 trabalhos, referentes aos anos de 2012, 2014 e 2015. 

Em “Boletim indica”, divulgamos cinco notícias de interesse à comunidade, 

incluindo uma entrevista exibida no Programa Livros da UNIVESP TV, sobre o li-
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vro A Glette, o Palacete e a Universidade de São Paulo, editado pelo Centro de Memó-

ria do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (CM-IPUSP). Neste 

ano de 2015, estamos comemorando os 20 anos do prédio da nossa querida Biblio-

teca Dante Moreira Leite, inaugurada em 18 de maio de 1995. Assim, na seção 

“Memória”, lembramos a data com uma foto da construção do prédio. Nessa seção, 

lembramos, também, de uma histórica festa junina ocorrida no Instituto em 1º de 

julho de 2005 – o Arraiá do IPUSP 2005. Para relembrar esse momento, o CM-

IPUSP organizou uma exposição de fotos que foi apresentada durante o Arraiá do 

IPUSP 2015, que aconteceu no dia 2 de julho.  

No mês de julho, a equipe editorial do Boletim iniciou o trabalho “Entrevista 

com funcionários do IPUSP”. Nosso primeiro entrevistado foi o funcionário Ari 

Edson Dario Ferreira. Ari é analista contábil e financeiro do IPUSP e ingressou na 

Universidade em 8 de julho de 1971. Ari gentilmente nos falou sobre parte de sua 

rica trajetória no Instituto de Psicologia, os diversos momentos e transformações 

vividos pelo IPUSP e pela própria Universidade e um pouco sobre sua vida pesso-

al. Assim, é com muita alegria que compartilhamos com nossos leitores que no 

próximo número do Boletim, de setembro/outubro de 2015, apresentaremos a entre-

vista completa. Aguardem! 

Finalizamos o Boletim com mensagens carinhosas dos nossos leitores. Agra-

decemos a colaboração dos funcionários da Biblioteca que participaram desta edi-

ção com textos e notícias. Agradecemos, também, a valiosa colaboração da nossa 

sempre parceira Maria Imaculada C. Sampaio, ex-chefe técnica da Biblioteca, com o 

texto “Congresso de Biblioteconomia homenageia Mário de Andrade em São Pau-

lo”. Desejamos a todos uma ótima leitura! 
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 Realizado desde 1954, o Congresso 

Brasileiro de Biblioteconomia, Documenta-

ção e Ciência da Informação (CBBD) é consi-

derado o mais importante evento da área. 

Nesses 50 anos de trajetória, tornou-se um 

espaço privilegiado para apresentação de ex-

periências, práticas e difusão da produção 

técnico-científica relativa a bibliotecas, uni-

dades de informação, ensino e pesquisa. O 

evento é de responsabilidade da Federação 

Brasileira de Associações de Bibliotecários, 

Cientistas da Informação e Instituições 

(FEBAB). 

Apresentado pela segunda vez em São 

Paulo, a primeira foi em 1967, o XXVI CBBD 

homenageou, na sessão de abertura, Mário 

de Andrade, um dos grandes propulsores 

das bibliotecas públicas em São Paulo. Com 

o título “Mário de Andrade Convida para a 

Abertura do XXVI CBBD”, o evento foi uma 

performance artística, intercalada com as fa-

las oficiais das autoridades. 

O cenário da abertura foi a magnífica 

Sala São Paulo e o ator Pascoal da Conceição 

recebeu os convidados e abriu a discoteca de 

Mário, com a apresentação do quinteto de 

Enrique Menezes, doutorando da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de 

Congresso de Biblioteconomia homenageia 

Mário de Andrade em São Paulo 
Maria Imaculada Cardoso Sampaio 

Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

São Paulo (ECA-USP). Pascoal da Conceição 

vem representando Mário de Andrade em 

diversos eventos artísticos neste ano de 2015, 

que completa 70 anos da morte do grande ex-

poente da literatura brasileira. Claudia Toni 

(USP) idealizou o espetáculo e a bibliotecária 

Valquiria Maroti Carozze redigiu o texto do 

roteiro. Adriana Cybele Ferrari, Maria Imacu-

lada Cardoso Sampaio e Márcia Elisa Garcia 

de Grandi, da diretoria da FEBAB, fizeram a 

pesquisa e montaram a apresentação que foi 

exibida durante o espetáculo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o espetáculo, o XXVI CBBD 

homenageou a Profa. Neusa Dias Macedo, 

docente do curso de Biblioteconomia da ECA-

Mário de Andrade. Imagem extraída 

de: http://www.releituras.com/ 
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USP, pela sua contribuição à Biblioteconomia 

brasileira e à Fundação Escola de Sociologia 

e Política de São Paulo (FESP/SP), que com-

pletou 80 anos de criação do primeiro curso 

para formar bibliotecários em São Paulo. 

A sessão de abertura foi um momento 

mágico do XXVI CBBD e quem assistiu saiu 

extasiado pela beleza do evento e aprendeu 

bastante sobre a importância de Mário de 

Andrade para as bibliotecas de São Paulo.  

Os trabalhos nos três dias do XXVI 

CBBD, de 22 a 24 de julho, aconteceram no 

Centro de Convenções Rebouças e a Bibliote-

ca do Instituto de Psicologia da USP (IPUSP) 

esteve presente em vários momentos do 

Congresso. A ex-chefe técnica da Biblioteca 

Dante Moreira Leite do IPUSP, Maria Imacu-

lada Cardoso Sampaio, foi a coordenadora 

geral do Congresso. A atual chefe técnica, 

Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, 

coordenou a atividade “Conversando sobre 

trabalho sistêmico: habilidades e competên-

Adriana Cybele Ferrari, presidente da FEBAB, abre oficialmente o 

XXVI CBBD, ao lado de Pascoal da Conceição. Sala São Paulo,  

São Paulo, SP, 21 de julho de 2015. 

cias dos profissionais” e moderou 24 traba-

lhos, como apresentado na página 25 do  

Boletim. 

Durante o congresso, 1100 profissio-

nais da informação estiveram envolvidos em 

seis mesas redondas, 15 conferências, sendo 

dez participações internacionais, 311 traba-

lhos orais, 111 pôsteres, 13 conversando so-

bre e dez minicursos. Uma maratona de ati-

vidades para profissionais interessados em 

movimentar a área da informação e fortale-

cer as bibliotecas brasileiras. 

Maria Imaculada C. Sampaio (diretoria da FeBAB) homenageia 

Neusa Dias Macedo, ao lado de Pascoal da Conceição. Abertura 

do XXVI CBBD, Sala São Paulo, São Paulo,  SP,  

21 de julho de 2015. 
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Mário de Andrade falou sobre a  

Biblioteconomia:  
 

Isso é a grandeza admirável da Biblioteconomia! 

Ela torna perfeitamente acháveis os livros como os 

seres, e alimpa a escolha dos estudiosos de toda 

suja confusão. Este o seu mérito grave e primeiro. 

Fichando o livro, isto é, escolhendo em seu mistério 

confuso uma verdade, pouco importa qual, que o 

define, a Biblioteconomia torna a verdade utilizá-

vel, quero dizer: não o objeto definitivo do conheci-

mento, pois que houve arbitrariedade, mas um 

valor humano, fecundo e caridoso de contempla-

ção. E pelo próprio hábito de fichar, de examinar o 

livro em todos os seus aspectos e desdobrá-lo em 

todas as suas ofertas, a Biblioteconomia rallenta os 

seres e acode aos perigos do tempo, tornando para 

nós completo o livro, derrubando os quépis e esco-

vando as becas. (Texto de Mário de Andrade sobre 

a Biblioteconomia) 

 

Aparecida Angélica Z. Paulo-

vic Sabadini (IPUSP), ao lado 

de Pascoal da Conceição. 

Abertura do XXVI CBBD, Sala 

São Paulo, São Paulo, SP, 21 

de julho de 2015. Foto: Rosan-

gela Brandão de Souza. 

Encerramento do XXVI 

CBBD. Aparecida Angélica 

Z. Paulovic Sabadini com as 

organizadoras do evento. 

Centro de Convenções Re-

bouças, São Paulo, SP, 24 de 

julho de 2015. 



10 

Título do 

Boletim Informativo, ano V, n. 6, jul./ago. 2015. 

   Em destaque 

O XXVI CBBD reuniu profissionais 

para discutir o estado da arte e o futuro das 

bibliotecas brasileiras e a Biblioteca Dante 

Moreira do IPUSP demonstrou que tem mui-

to a contribuir para a Biblioteconomia do 

Brasil. Bruno Eiras, de Portugal, falou em sua 

apresentação: “Vão-se os sonhos nas asas da 

descrença, voltam os sonhos nas asas da es-

perança” (Bruno Eiras). Os bibliotecários bra-

sileiros mostraram que concordam com a ci-

tação e que não desistem dos sonhos, como 

fez Mário de Andrade. 

 

Um pouco mais sobre Mário de Andrade 

 

Mário Raul de Moraes Andrade, poe-

ta, escritor, crítico literário, folclorista, musi-

cólogo, ensaísta, foi um dos pioneiros da po-

esia moderna brasileira, com a publicação do 

livro Paulicéia Desvairada, em 1922. Nasceu 

em 9 de outubro de 1893, na rua Aurora, n. 

320, São Paulo, SP. Filho de Carlos Augusto 

de Moraes Andrade, jornalista e tipógrafo de 

família humilde, e Maria Luísa Leite Moraes 

Andrade, filha de Carlos Joaquim de Almei-

da Leite Moraes, professor da Faculdade de 

Direito de São Paulo e político oriundo de 

família tradicional. Em 1896, passa a viver 

com a família em um sobrado no Largo do 

Paissandu, n. 26 e em 1921, na rua Lopes 

Chaves, na Barra Funda. 

No ano de 1904, Mário de Andrade 

escreve o primeiro poema, cantado com pala-

vras inventadas. Em 1905, ingressa no Giná-

sio Nossa Senhora do Carmo dos Irmãos Ma-

ristas. Considerado um pianista prodígio na 

infância, em 1911 matriculou-se no Conser-

vatório Dramático e Musical de São Paulo e 

em 1917, diplomou-se em piano. Em 1910, 

cursa o primeiro ano da Faculdade de Filoso-

fia e Letras de São Paulo, localizada no Mos-

teiro São Bento. No ano em que se formou no 

conservatório (1917), publicou seu primeiro 

livro de poemas, Há uma Gota de Sangue em 

Cada Poema, sob o pseudônimo de Mário So-

bral. No conservatório, foi professor catedrá-

tico de História da Música e Estética, a partir 

de 1922 (Mário de Andrade, 2015; Mário de 

Andrade, no tempo, n.d.). 

Organizou com outros artistas e inte-

lectuais a Semana de Arte Moderna, evento 

que aconteceu nos dias 13, 15 e 17 de feverei-

ro de 1922, no Teatro Municipal de São Pau-

lo, e marcou um novo tempo nas artes e na 

literatura. Mário é considerado um dos prin-

cipais mentores da semana.  

Mário de Andrade. Imagem extraída de: https://

www.google.com.br/search? 
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Colaborou na Revista de Antropofagia, 

na Revista do Brasil, em Terra Roxa e Outras 

Terras e também no Diário Nacional (1927-

1932). Em 1927, estreia como romancista, pu-

blicando Amar, Verbo Intransitivo, e lança o 

livro de poesias Clã do Jaboti. Ainda em 1927, 

realiza sua primeira "viagem etnográfica", 

percorrendo o Amazonas e o Peru, da qual 

resulta o diário O Turista Aprendiz. No ano 

de 1928, torna-se membro do Partido Demo-

crático e realiza sua segunda "viagem etno-

gráfica" ao Nordeste do Brasil. Colabora na 

Revista de Antropofagia e na revista Verde e pu-

blica Ensaio sobre a Música Brasileira e Macu-

naíma - o Herói sem nenhum caráter, “onde ino-

va com audácia e rebela-se contra a mesmice 

das normas vigentes”. Em 1929, inicia coluna 

de crônicas no Diário Nacional (Mário de An-

drade, n.d.). 

No período de 1933-1935, fez críticas 

para o Diário de São Paulo. Em 1934, é diplo-

mado professor honorário do Instituto de 

Música da Bahia. No ano de 1935, é nomeado 

chefe da Divisão de Expansão Cultural e Di-

retor do Departamento de Cultura, lança as 

bases do atual edifício da Biblioteca Munici-

pal de São Paulo, cria os primeiros parques 

infantis e a Discoteca Pública de São Paulo. 

Em 1936, é nomeado chefe do Departamento 

de Cultura da Prefeitura de São Paulo. Em 

1938, mudou-se para o Rio de Janeiro, demi-

tindo-se do Departamento de Cultura. Foi 

nomeado professor-catedrático de Filosofia e 

História da Arte na Universidade do Distrito 

Federal e passou a colaborar no Diário de No-

tícias. No ano de 1939, criou a Sociedade de 

Etnologia e Folclore de São Paulo, sendo seu 

primeiro presidente, projetou a criação do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN) e tornou-se técnico do 

Instituto Nacional do Livro (Mário de An-

drade, n.d.; Mário de Andrade, no tempo, 

n.d.). 

Em 1941, retorna para São Paulo e em 

1942 torna-se sócio-fundador da Sociedade 

dos Escritores Brasileiros e passa a colaborar 

no Diário de S. Paulo e na Folha de S. Paulo. Em 

1944, compra o Sítio Santo Antônio, em São 

Roque, SP, e em 1945 participa do Primeiro 

Congresso Brasileiro de Escritores, de 22 a 26 

de janeiro. Faleceu de enfarte, em 25 de feve-

reiro de 1945, aos 51 anos, na rua Lopes Cha-

ves em São Paulo.  

Mário de Andrade exerceu grande in-

fluência na literatura moderna brasileira e foi 

um pioneiro no campo da etnomusicologia. 

Além de ter deixado uma vasta produção li-

terária, seu acervo é composto, também, por 

correspondências do autor com os colegas 

Manuel Bandeira, Carlos Drummond de An-

drade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, 

Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Fer-

nando Sabino, Augusto Meyer e outros. A 

Biblioteca Municipal de São Paulo recebeu o 

seu nome em 1960. 
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Algumas frases de Mário de Andrade 
 

“O passado é lição para refletir, não para repetir.” 
 

 

“O essencial faz a vida valer a pena.” 
 

 

“Quando sinto a impulsão lírica escrevo sem pen-

sar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso 

depois: não só para corrigir, como para justificar 

o que escrevi.” 
 

 

Nota. Extraídas de: http://kdfrases.com Mário de Andrade. Imagem extraída de: https://

www.google.com.br/search? 

Bibliografia: Há uma gota de sangue em cada poema (1917); Paulicéia desvairada (1922); A escrava que não é 

Isaura (1925); Losango cáqui (1926); Primeiro andar (1926); A clã do jabuti (1927); Amar, verbo intransitivo (1927); 

Ensaios sobre a música brasileira (1928); Macunaíma (1928); Compêndio da história da música (1929), reescrito co-

mo Pequena história da música brasileira (1942); Modinhas imperiais (1930); Remate de males (1930); Música, doce 

música (1933); Belasarte (1934); O Aleijadinho de Álvares de Azevedo (1935); Lasar Segall (1935); Música do Brasil 

(1941); Poesias (1941); O movimento modernista (1942); O baile das quatro artes (1943); Os filhos da Candinha 

(1943); Aspectos da literatura brasileira (1943); O empalhador de passarinhos (1944); Lira paulistana (1945); O carro 

da miséria (1947); Contos novos (1947); O banquete (1978); Será o Benedito! (1992). 

Antologias: Obras completas (1944). São Paulo, Livraria Martins Editora (20 volumes); Poesias completas (1955); 

Poesias completas (1972). São Paulo, Martins. 
 

Nota. Extraído de: http://www.releituras.com/marioandrade_bio.asp 
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No mês de agosto, a Psicologia brasi-

leira teve muito a comemorar. No dia 27, foi 

celebrado o Dia Nacional do Psicólogo. A 

data remete ao dia em que a profissão foi 

regulamentada pela Lei 4.119/1962 (http://

site.cfp.org.br/leis_e_normas/lei-n-4-119-de-

27-08-1962/). Após esses 53 anos, somam-se 

as conquistas, os avanços, os desafios e a 

contribuição científica e social dos profissio-

nais da área na construção de uma socieda-

de mais democrática, igualitária e com mai-

or qualidade de vida. Assim, parabeniza-

mos todos os psicólogos e psicólogas brasi-

leiros! 

 A data também foi escolhida para o 

Dia Nacional da Biblioteca Virtual em Saúde 

- Psicologia (BVS-Psi). O Dia Nacional da 

BVS-Psi nasceu da necessidade de maior di-

vulgação e promoção do uso dessa fonte de 

informação da Psicologia. Nesse dia, as bi-

bliotecas de instituições com cursos de Psi-

cologia do Brasil organizam atividades in-

formativas e educativas para o uso das ba-

ses de dados da BVS-Psi. Assim, amplia-se a 

capacidade de acesso às informações tanto 

dos alunos como dos professores, pesquisa-

dores e profissionais da área dos mais de 

500 cursos de Psicologia do País. 

O Dia Nacional da BVS-Psi foi uma 

verdadeira festa do acesso aberto à informa-

Dia do Psicólogo, Dia Nacional da BVS-Psi e 

10 anos do PePSIC 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins, Carla Cristina Nascimento e Teresa Cristina  
de Oliveira Peres 
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ção e comemorou, também, os 10 anos do 

portal Periódicos Eletrônicos em Psicologia 

(PePSIC), o maior portal de revistas de Psico-

logia em acesso aberto do mundo. Ocupando 

hoje o 37º lugar entre os maiores portais do 

mundo, segundo o Webometrics, o PePSIC é 

uma referência para autores, editores e pes-

quisadores que querem ter acesso gratuito às 

melhores revistas de Psicologia do Brasil e da  

América Latina.  

No primeiro semestre de 2015, segun-

do o Google Analytics, o portal PePSIC teve  

3.292.636 usuários e 7.357.127 visualizações 

de página. Os números apresentados mos-

tram toda a grandeza e importância do portal 

no mundo psicológico e no mundo das publi-

cações eletrônicas de acesso aberto. 

Na comemoração, houve entrevistas 

com fundadores, gestores e colaboradores do 

PePSIC, que foram veiculadas no programa 

CFP News da Rádio Psi do Conselho Federal 

de Psicologia. Foram entrevistados: Mariza 

Borges, presidente do CFP; André Serradas, 

1º coordenador e gestor do PePSIC; Maria 

Imaculada Cardoso Sampaio, representante 

da BVS-Psi no CFP; Teresa Cristina Peres, 

atual gestora do PePSIC; e Carla Nascimento, 

gestora da BVS-Psi. 
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O Índice H 

 

Como apresentamos no último Boletim 

Informativo (número 5, maio/junho, 2015, pp. 

11-16), o Índice H ou H-Index foi proposto em 

2005, pelo físico argentino Jorge E. Hirsch, 

“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 pro-

dutividade e o impacto de um determinado 

pesquisador (Índice H, 2013).  

De acordo com Volpato et al. (2013), o 

Índice H é um “...indicador de impacto da 

produção científica publicado por Hirsch 

(2005)”. Ele é “calculado para o conjunto de 

publicações de um cientista. Ele é sempre um 

número inteiro (h) que significa que o autor 

tem h artigos, cada um tendo recebido, no 

mínimo, h citações...”. Exemplificando: “um 

cientista com 28 artigos publicados, cujo ín-

dice h seja 15, possui 15 artigos, cada um ten-

do recebido 15 ou mais citações (os outros 13 

artigos desse autor não obtiveram ainda cita-

ções suficientes (> 15) para serem incorpora-

dos no rol dos artigos que constituem o índi-

ce h)”. E “para esse autor elevar esse índice 

O Índice H de pesquisadores e a Web of 

Science 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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para 16, deverá ter 16 artigos, cada um tendo 

recebido 16 citações...” (pp. 109-110). 

 

A Web of Science 

 

A Web of Science (WoS) é uma das 

base de dados mais conhecidas no mundo. 

Mantida pelo grupo Thomson Reuters, com-

preende um conjunto de fontes de informa-

ções em diversas áreas do conhecimento.  

De acordo com Volpato (2013), a WoS 

“...indexa de capa a capa todo o conteúdo de 

cerca de 12.000 periódicos e 148.000 anais de 

conferências em ciências, ciências sociais, ar-

tes e humanidades...”. Tem “ferramentas pa-

ra o levantamento de referências..., visualiza-

ção e geração de relatórios de citações, aler-

tas (RSS) e é integrada aos gerenciadores de 

referências Endnote e EndnoteWeb” (pp. 208

-209). 

A assinatura da base possibilita a con-

sulta a sete coleções, são elas: Science Cita-

tion Index Expanded, Social Sciences Cita-

tion Index, Arts & Humanities Citation In-

dex, Conference Proceedins Citation Index, 

Book Citation Index, Current Chemical Reac-

tions, Index Chemicus e a outras fontes de 

informação, como pode ser visto na Figura 1.  
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O Índice H na Web of Science 

 

O Índice H de um pesquisador na Web of Science é calculado automaticamente, desde 

que o autor tenha artigos publicados em revistas indexadas na base que foram citados em ou-

tros artigos na WoS. Para consultar o Índice H, o pesquisador deverá: 

 

1) Entrar na Web of Science: isiknowledge.com 

Figura 1. Web of Science databases. Reproduzida de Web of Science (2013): https://

en.wikipedia.org/wiki/Web_of_Science 



2) Digitar no campo de pesquisa o sobrenome e as iniciais do nome e selecionar em tópico a 

opção “autor”. Por exemplo: Freud, S. Clicar em “Pesquisa”.  

 

Notas. 1) No item “tempo estipulado”, deixamos a cobertura completa da base: de 1864 até 

2015. Mas o pesquisador pode refinar sua busca pelo período que for mais desejável para a 

sua pesquisa. 2) É importante o pesquisador verificar se todos os artigos são de sua autoria. 
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3) Em seguida, clicar na opção “criar relatórios de citações”, do lado direito da base. 
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4) Aparecerão na tela, além dos gráficos “Itens publicados por ano” e “Citações em cada ano”, 

os resultados encontrados (número de trabalhos do autor), informações sobre citações e o Índi-

ce H do pesquisador.  

A título de curiosidade, lembramos que o médico neurologista e criador da Psicanálise 

Sigmund Freud (1856-1939) é um dos autores mais citados no mundo no Google Acadêmico 

(GA), como apresentamos no Boletim Informativo, número 5, maio/junho de 2015. Como pode-

mos visualizar no seu perfil público (Figura 2), seu índice H é 250 e, na WoS, seu Índice H é 13. 

Apesar de Freud ser um autor do século XIX, com uma produção exaustiva publicada em li-

vros, essa grande disparidade ocorre, também, devido às diferentes características das duas 

fontes de informação e à diversidade de publicações, pois o GA abrange um universo muito 

grande de documentos.  

Figura 2. Parte do perfil público de Sigmund Freud, em “Minhas Citações do Google Acadêmico”. Extra-

ído em setembro de 2015, de: https://scholar.google.com.br/citations?user=N80kIiYAAAAJ&hl=pt-BR 
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 Nos meses de junho e julho deste ano, 

foram realizados dois congressos nacionais 

na área de Psicologia: o XII Congresso Nacio-

nal de Psicologia Escolar e Educacional 

(ocasião em que também foi realizada a 37th 

Annual Conference of The International 

School Psychology Association), nos dias 24 

a 27 de junho, e o VII Congresso Brasileiro de 

Avaliação Psicológica, nos dias 30 de junho a 

3 de julho. Os eventos foram realizados na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.    

 Durante os congressos, as funcioná-

rias da Biblioteca Dante Moreira Leite Ana 

BVS-Psi participa de congressos nacionais na 

área de Psicologia 
Sandra Teixeira Alves 
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Rita Junqueira Linguanotto, Carla Cristina 

do Nascimento e Sandra Teixeira Alves se 

revezaram e estiveram presentes na sala do 

Conselho Regional de Psicologia (CRP-SP), 

divulgando a Biblioteca Virtual e orientando 

os participantes no acesso à pesquisa científi-

ca via web.  

 A divulgação também contou com o 

apoio da chefia técnica da biblioteca, repre-

sentada por Aparecida Angélica Z. Paulovic 

Sabadini, que auxiliou na divulgação da BVS

-Psi, acompanhada de Maria Imaculada Car-

doso Sampaio, ex-chefe técnica da biblioteca. 

http://www.conpeispa.com/conpeispa_inicio.html
http://www.ibapnet.org.br/congresso2015/
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BVS-Psi participa da VI Reunião do Comitê Exe-

cutivo da BVS Brasil e de oficina sobre redes 

colaborativas  
Carla Cristina do Nascimento 

 Como integrante da rede de Bibliote-

cas Virtuais em Saúde, a Biblioteca Virtual 

em Saúde - Psicologia (BVS-Psi) participou 

da VI Reunião do Comitê Executivo da BVS 

Brasil, em 20 de julho de 2015. A reunião 

contou com a presença de Verônica Abdala, 

da BIREME, Shirlei Gonçalves, do Ministério 

da Saúde, e representantes das 34 instâncias 

da BVS. Participaram Maria Imaculada Car-

doso Sampaio, representante da BVS-Psi no 

Conselho Federal de Psicologia (CFP), e Car-

la Cristina do Nascimento, gestora da BVS-

Psi. 

 Na reunião, foram apresentados os 

encaminhamentos dados pelo Comitê Execu-

tivo referentes à V Reunião, além da constru-

ção do Plano de Trabalho para 2016 e deta-

lhamentos da Matriz de Responsabilidade da 

BVS Brasil. 

 Além da reunião, foi realizada a ofici-

na Mobilização de Redes Colaborativas, mi-

nistrada pelo consultor e pesquisador em Re-

des Humanas e Projetos em Redes de Coope-

ração Áureo Gaspar. O objetivo foi refletir 

sobre os aspectos que influenciam e fortale-

cem a atividade, articulação e motivação do 

trabalho em rede para catalisar a inteligência 

coletiva em prol de resultados mais  

VI Reunião do Comitê 

Executivo da BVS Brasil. 

Sede da BIREME, São 

Paulo, 20 de julho de 

2015.  Foto: BIREME. 



O terceiro curso do ano Artigo Cientí-

fico: dos Fundamentos à Submissão, ofereci-

do aos alunos, pesquisadores, profissionais 

interessados na área de publicações científi-

cas, entre outros do Instituto, da Universida-

de de São Paulo e comunidade externa, acon-

teceu nos dias 17 e 18 de agosto, das 15h00 às 

Curso Artigo Científico: dos Fundamentos à 

Submissão 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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Agenda -  Próximo curso 

Inscrições pelo nosso e-mail:  

bibip@usp.br 

18h00, na Sala de Capacitação da Biblioteca 

Dante Moreira Leite do Instituto de Psicolo-

gia da USP. Com inscrições encerradas logo 

no início de agosto, o curso contou com 20 

participantes e foi ministrado pelas bibliote-

cárias Aparecida Angélica Z. Paulovic Saba-

dini e Lilian Leme Bianconi.  

Alunos do Curso Artigo 

Científico: dos Funda-

mentos à Submissão. 

Sala de Capacitação da 

Biblioteca do IPUSP. 

Foto: Renato Passos. 
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Biblioteca ministra curso sobre o artigo 

científico para grupo de educadores 

vinculados ao LIEPPE  
Lilian Leme Bianconi 

Nos dias 10 e 31 de agosto, foi minis-

trado, pelas bibliotecárias Aparecida Angéli-

ca Z. Paulovic Sabadini e Lilian Leme Bian-

coni, o curso sobre o artigo científico 

a  um  grupo de professores  vincula-

dos  ao Laboratório Interinstitucional de Es-

tudos e Pesquisas em Psicologia Escolar 

(LIEPPE). O LIEPPE  é uma iniciativa de do-

centes do Departamento de Psicologia da 

Aprendizagem, do Desenvolvimento e da 

Personalidade do Instituto de Psicologia da 

USP e do Departamento de Psicologia da 

Universidade Estadual Paulista (Unesp), 

campus de Bauru.  Com sede no IPUSP, rea-

liza suas atividades no programa de pós-

graduação em Psicologia Escolar e do Desen-

volvimento Humano do IPUSP, vinculado à 

linha de pesquisa intitulada Psicologia Esco-

lar/Educacional.  

             O curso sobre o artigo científico é mi-

nistrado  no Instituto de Psicologia da USP e 

em eventos científicos da área de Psicologia 

desde o ano de 2006 e nasceu com o objetivo 

de orientar estudantes, pesquisadores e pro-

fissionais da área de Psicologia. O conheci-

mento de regras e normas facilita a composi-

ção do trabalho científico e é um aliado do 

pesquisador que, na era atual, necessita pu-

blicar artigos que possuem alto impacto na 

avaliação acadêmica, científica e profissional.  

Lilian Leme Bianconi, Apa-

recida Angélica Z. Paulovic 

Sabadini e alunos do curso 

sobre o artigo científico. 

Sala de Capacitação da 

Biblioteca do IPUSP. Foto: 

Renato Passos. 



A Biblioteca Dante Moreira Leite do 

Instituto de Psicologia da USP participou de 

várias atividades durante o XXVI Congresso 

Brasileiro de Biblioteconomia e Documenta-

ção (CBBD) - Biblioteconomia, Ciência e Pro-

fissão, que aconteceu em São Paulo, no perío-

do de 21 a 24 de julho de 2015. As atividades 

foram coordenadas pela bibliotecária Apare-

cida Angélica Z. Paulovic Sabadini e aconte-

ceram nos dias: 

 

22.07 - Coordenação da atividade 

“Conversando sobre trabalho sistêmico: ha-

bilidades e competências dos profissionais”, 

com as debatedoras Verônica Abdala 

(Gerente de Serviços de Informação e Evi-

dências do Centro Latino-Americano e do 

Caribe de Informação em Ciências da Saúde - 

BIREME/OPAS/OMS) e Rosane Fagotti Voss 

(Diretora do Sistema de Biblioteca Escolar e 

Comunitária de São Paulo). 

 

23 e 24.07 - Moderação de 24 trabalhos, refe-

rentes aos eixos temáticos: “Organização e 

representação da informação: tecnologias e 

novas ferramentas, produtos e serviços, polí-

Biblioteca participa do XXVI Congresso 

Bras i le i ro  de  B ib l io teconomia  e 

Documentação 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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ticas, cooperação”, “Biblioteconomia, acessi-

bilidade e inclusão social: cidadania, progra-

mas e projetos de leitura, bibliotecas como 

espaço de aprendizagem” e “Organização e 

representação da informação: tecnologias e 

novas ferramentas, produtos e serviços, polí-

ticas, cooperação”.  

O Congresso é de responsabilidade da 

Federação Brasileira de Associações de Biblio-

tecários, Cientistas da Informação e Institui-

ções (FEBAB), detentora dos direitos da mar-

ca do CBBD, e tem como objetivo “discutir o 

estado da arte da Biblioteconomia e da Ciên-

cia da Informação e integrar os profissionais 

das bibliotecas brasileiras de todas as tipolo-

gias: escolar, pública, comunitária, universitá-

ria e especializada” (http://

www.acquaviva.com.br/cbbd2015/xxvi-

cbbd.php). 

O evento foi organizado pelas bibliote-

cárias Adriana Cybele Ferrari (Presidente do 

CBBD), Maria Imaculada C. Sampaio 

(Coordenadora da Comissão Organizadora) e 

membros da diretoria da FEBAB. Parabeniza-

mos, mais uma vez, os organizadores pelo 

sucesso do evento. 
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XXVI Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação.  Centro de Convenções Rebouças, São Paulo-SP. 

Aparecida Angélica Z. Pau-

lovic Sabadini. XXVI Con-

gresso Brasileiro de Bibliote-

conomia e Documentação.  

Centro de Convenções Re-

bouças, São Paulo-SP. 
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1º Encontro Técnico de Tratamento da 

Informação do SIBiUSP 
Elaine Cristina Domingues  

Cristiane de Almeida Camara  

No dia 12 de agosto de 2015, aconte-

ceu o 1º Encontro Técnico de Tratamento da 

Informação, promovido pelo Sistema Inte-

grado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP). Parti-

ciparam do evento as bibliotecárias do IPUSP 

Ana Rita Junqueira Linguanotto, Cristiane de 

Almeida Camara, Elaine Cristina Domingues 

Martins e Silvana Amélia de A. Xavier  

Bonifácio. 

Agradecemos o convite e apreciamos 

a postura da equipe do Departamento Técni-

co (DT) do SIBi, por ter  manifestado interes-

se em ouvir os bibliotecários para juntos  po-

dermos otimizar as questões levantadas por 

eles. 

Tiago Rodrigo Marçal Murakami, che-

fe técnico da Divisão de Gestão de Tratamen-

to da Informação (DGTI), abriu e conduziu a 

reunião apresentando a equipe e os números 

dos registros existentes no Dedalus e no Vo-

cabulário Controlado da USP. Com relação 

ao Vocabulário Controlado, informou que 

será mudada a sua plataforma, que já se en-

contra em teste. Seguiu explicando a propos-

ta de ouvir os bibliotecários e chamá-los para 

trabalhar juntamente com o DT na tomada 

de decisões, que é preciso representação para 

os grupos e que há muito trabalho a fazer.   

Sonia Regina Yole Guerra, coordena-

dora do Vocabulário Controlado, falou sobre 

a importância desse trabalho e da base de 

sugestões. Explicou um pouco sobre como 

essa atividade é desenvolvida e quem são os 

integrantes do grupo, apresentando cada um 

deles.  

A chefe técnica, Dra. Maria Fazanelli 

Crestana, anotou algumas dúvidas, suges-

tões e pontos levantados. Como resultado 

desse encontro, ficou estabelecido que será 

criado um grupo de trabalho dos catalogado-

res, que terá como objetivo auxiliar o SIBi a 

analisar, estudar e resolver os problemas en-

contrados pelas bibliotecas.  

Seguem alguns pontos discutidos: cri-

ação de grupos de trabalho nos moldes do 

Grupo do Vocabulário Controlado; campo 

952, que é criado automaticamente na catalo-

gação do registro da BDTD (Biblioteca Digi-

tal de Teses e Dissertações da USP); tabela de 

gênero e forma; tradução dos termos do vo-

cabulário controlado para o inglês; continui-

dade da assinatura da OCLC (Online Compu-

ter Library Center); migração para o RDA 

(Resource Description and Access); banco de 

autoridades; campo LKR; busca integrada; 

criação de grupos de discussão; relatórios de 
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inconsistências; cadastro de títulos novos de 

periódicos; desdobramentos de coleções de 

periódicos; normalização dos procedimentos 

para todas as bibliotecas em várias questões; 

sugestão de reunião com o pró-reitor de pós-

graduação para informações para as bibliote-

cas referentes à BDTD; Dedalus; BDPI 

(Biblioteca Digital da Produção Intelectual 

da USP); BDTA (Biblioteca Digital de Traba-

lhos Acadêmicos), que era de São Carlos e 

passou para o DT-SIBi; cadastro da PCD 

(Produção do Corpo Docente) de livros nas 

bases 01 e 04 e cadastro de reimpressões  

das obras. 

1º Encontro Técnico de Tratamento da Informação do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP). Foto: SIBiUSP. 

Confira o site e o Facebook  

do SIBiUSP: 

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

https://www.facebook.com/sibiusp?

fref=photo 

http://www.sibi.usp.br/
https://www.facebook.com/sibiusp?fref=photo
https://www.facebook.com/sibiusp?fref=photo


IPUSP recebe visita da editora executiva da 

revista Psicoperspectivas  
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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 Na semana de 24 a 27 de agosto, o Ins-

tituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo (IPUSP) recebeu a visita de Bárbara Ri-

vera López, editora executiva da revista Psico-

perspectivas: Individuo y Sociedad, publicação 

editada pela Escuela de Psicologia da Pontifi-

cia Universidad Católica de Valparaíso 

(PUCV), Viña del Mar, Chile. 

A visita, organizada pela Profa. Leny 

Sato, do Departamento de Psicologia Social e 

do Trabalho, e Sonia R. P. P. Luque, assistente 

técnica de direção, com a colaboração dos 

membros do Núcleo de Publicações do 

IPUSP, teve como objetivos principais apre-

sentar as publicações editadas pelo Instituto 

e seus respectivos editores e membros de co-

missões executiva e técnica, os processos edi-

toriais dos periódicos e os trabalhos de apoio 

às publicações realizados na instituição. 

No dia 24 de agosto, Bárbara visitou 

vários setores do Instituto de Psicologia, 

acompanhada pela Profa. Leny Sato e pela 

Sonia Luque. Em seguida, teve reunião com 

a Profa. Briseida Dôgo de Resende, docente 

do Departamento de Psicologia Experimen-

tal e coordenadora do Núcleo de Publicações 

Boletim Informativo, ano V, n. 6, jul./ago. 2015. 

   Aconteceu na Biblioteca 

Apresentação da Biblioteca e 

da BVS-Psi. Da esq.-dir.: Carla 

Nascimento, Aparecida Angé-

lica Z. Paulovic Sabadini e 

Bárbara Rivera Cópez. Sala de 

Capacitação da Biblioteca do 

Instituto de Psicologia da 

USP, 25 de agosto de 2015. 

Foto: Renato Passos. 
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do IPUSP. Ainda nesse dia, André Serradas, 

chefe técnico da Divisão de Gestão de Siste-

mas de Comunicação e Disseminação de Pro-

dutos/Serviços do SIBiUSP e coordenador do 

Portal de Revistas USP, fez uma apresenta-

ção do portal e das revistas indexadas na res-

pectiva biblioteca digital. 

A Biblioteca Dante Moreira Leite do 

IPUSP e equipe foram apresentadas no dia 

25. Apresentamos nossos serviços e produ-

tos, como os cursos que ministramos, nosso 

Boletim Informativo, manuais de apoio às pu-

blicações editados pela Biblioteca, entre ou-

tros. Em seguida, mostramos a Biblioteca 

Virtual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi) e o 

portal de Periódicos Eletrônicos em Psicolo-

gia (PePSIC). As apresentações foram reali-

zadas na sala de capacitação pelas bibliotecá-

rias Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

e Carla Cristina Nascimento.  

Ainda no dia 25, foi apresentada a re-

vista Psicologia USP pelos professores Gusta-

vo Martineli Massola, editor do periódico, e 

Maria Júlia Kovács, editora associada. No dia 

26, a editora executiva Dra. Marise Bastos e 

Ana Beatriz apresentaram a revista Estilos da 

Clínica. Bárbara participou, também, no dia 

26, do Fórum Periódicos Científicos: Estraté-

gias para Expandir e Melhorar a Comunica-

ção com a Sociedade, evento organizado pelo 

SIBiUSP em parceria com Laboratório de Es-

tudos Avançados em Jornalismo da Uni-

camp, no qual foram apresentadas interes-

santes experiências de divulgação científica 

de revistas brasileiras. 

No último dia de sua visita, 27 de 

agosto, foi apresentada a recém-lançada re-

vista psico.usp, que tem como objetivo divul-

gar os trabalhos e as pesquisas desenvolvi-

das por docentes e alunos de graduação e 

pós-graduação no IPUSP. A apresentação foi 

realizada por Islaine Maciel, organizadora e 

coordenadora do número 1 de 2015 e mem-

bro do Conselho Editorial da revista. Após a 

exposição de Islaine, os professores Fábio de 

Oliveira e Leny Sato, editores do periódico 

Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, apre-

sentaram a revista e encerraram a visita de 

Bárbara ao Instituto. Todas as reuniões reali-

zadas pelos editores e membros de comis-

sões editorias de revistas do IPUSP foram 
André Serradas e Bárbara Rivera Cópez, durante o Fórum Pe-

riódicos Científicos. Instituto de Psicologia da USP,  

26 de agosto de 2015.  
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realizadas na sala do Centro de Memória do 

IPUSP. 

A editora da revista Psicoperspectivas 

comentou que gostou muito de sua visita ao 

Instituto e ressaltou a receptividade com que 

foi recebida por todas as pessoas que a acom-

panharam. Comentou, ainda, que a visita 

veio em um momento muito oportuno de 

sua carreira, pois em setembro irá iniciar o 

mestrado em “edição de publicações”, na 

University College London, em Londres, In-

glaterra, e as experiências vivenciadas du-

rante sua jornada no IPUSP serão muito úteis 

para a sua formação. 

Da esq.-dir.: Prof. Fábio de 

Oliveira, Profa. Leny Sato e 

Bárbara Rivera Cópez, 

durante a apresentação da 

revista Cadernos de Psicolo-

gia Social do Trabalho. Sala 

do Centro de Memória do 

IPUSP, 27 de agosto de 

2015. Foto: Vanessa Cristi-

ne de O. Martins. 

Página da revista Psicopers-

pectivas: Individuo y Socie-

dad. Disponível em: http://

www.psicoperspectivas.cl/

index.php/

psicoperspectivas  
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A Biblioteca do IPUSP incorporou 120 livros novos no acervo, no período de junho a julho 

2015.  Destacamos a seguinte publicação, organizada por um docente ativo do Instituto de Psi-

cologia da USP: 

Livros  
Elaine Cristina Domingues Martins 
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Birman, J., Kupermann, D. (Orgs). (2014). A 

fabricação do humano: psicanálise, subjetivação 

e cultura (159 pp.). São Paulo: Zagodoni. 

 

 

 

Acesse a 172ª lista de novas aquisições de 

livros no site da Biblioteca e veja a referência 

completa das 120 obras: 

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

biblioteca/172a_exposicao_jun_jul2015.pdf 

Exposição das novas aquisições da Biblioteca do IPUSP. 

Foto: Tatiana Carvalho de Freitas. 

http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/172a_exposicao_jun_jul2015.pdf
http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/172a_exposicao_jun_jul2015.pdf


 Foram cadastradas 39 novas publicações na BDTD (Biblioteca Digital de Teses e Disser-

tações da USP), no período de 1º de julho a 11 de agosto de 2015. Acesse a lista completa e co-

nheça os novos trabalhos incorporados ao acervo. 

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_jul_11ago2015.pdf 

Dissertações e teses incorporadas ao acervo da Biblioteca do IPUSP, 

no período de 1º de julho a 11 de agosto de 2015.  

Foto: Elaine Cristina Domingues. 
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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/biblioteca/Teses_cadastradas_jul_11ago2015.pdf
http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/Teses_cadastradas_jul_11ago2015.pdf
http://www.teses.br/


 A Videoteca incorporou 1 novo item ao seu acervo audiovisual. O material já estão dis-

ponível para empréstimo pelos usuários com cadastro na Biblioteca e também pode ser assisti-

do em nosso espaço. Conheça o novo título: 

Videoteca 
Maria Marta Nascimento 
Renato Passos 

35 

   Novas aquisições 

Boletim Informativo, ano V, n. 6, jul./ago. 2015. 

VISÕES DE CRIANÇA 

Direção: Jacques Feyder  

Local: França 

Data: 1925 

 

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/ 

Sinopse 

Após a morte de sua esposa, Pierre Amsler, prefeito de uma pe-

quena vila nos Alpes suíços, e seus dois filhos tentam conviver 

com a perda. A filha mais nova, Pierrette, parece não compreen-

der o que se passa enquanto seu irmão Jean de 11 anos simples-

mente não aceita a situação e se fecha em um luto sem fim. Pier-

re, percebendo que não poderá ter sua vida anterior e sobrecar-

regado de seus deveres, resolve se casar novamente, porém a 

atmosfera depressiva e conflituosa não se dissipa. 

http://www.sibi.usp.br/
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 Nos meses de julho e agosto de 2015, foram cadastrados 33 trabalhos no Banco de Da-

dos Bibliográficos da USP (Dedalus), referentes à produção científica do corpo docente e técni-

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

 

Produção científica do corpo docente e técnico 

do IPUSP - julho e agosto 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 julho e agosto de 2015. 

Ano de publicação  Tipo de trabalho Quantidade 

2012 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
2015 

Parte de monografia / livro - apresentação / 
prefácio / posfácio - nacional 
 
 
Monografia / livro - ed/org - nacional 
 
Parte de monografia / livro - apresentação / 
prefácio / posfácio - nacional 
  
 
Artigo de periódico - nacional  
 
Artigo de periódico - internacional 
 
Artigo de periódico - apres./intr-nacional 
 
Artigo de periódico - carta/editorial - nacional 
 
Artigo de periódico - resenha  
 
Texto na web - nacional  
 
Parte de monografia/livro - nacional 

1 
 
 
 
3 
 
1 
 
 
 
7 
 
4 
 
1 
 
1 
 
1 
 
5 
 
4 
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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 Parte de monografia / livro - apresentação / 
prefácio / posfácio - nacional 
 
Trabalho de evento - internacional - resumo 
 
 Monografia / livro - ed/org - nacional 

1 
 
 
3 
 
1 

Total  33 

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


 A matéria da revista Pesquisa FAPESP 

intitulada "Registros valiosos", de Fabrício 

Marques, publicada em julho de 2015, revela 

que a Plataforma Lattes tem sido fonte de 

informações para pesquisadores que buscam 

dados sobre a ciência brasileira, com o objeti-

vo de estudar fenômenos e tendências.  

 O sistema de currículos registra dados 

de estudantes, técnicos e pesquisadores do 

Brasil, com a respectiva produção científica, 

participação em projetos e orientações con-

cluídas e em andamento, entre outros dados. 

A matéria enfatiza que sua utilidade extra-

polou a esfera da gestão, permitindo a pes-

quisadores produzir conhecimento original. 

 Rogério Mugnaini, professor da Esco-

la de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo (ECA-USP), por exemplo, par-

ticipa de um projeto de pesquisa que busca 

desenvolver ferramentas para combinar in-

formações da Plataforma Lattes com dados 

sobre publicações científicas de fontes nacio-

nais e internacionais.  

 Uma ferramenta que ajuda a extrair e 

organizar grandes quantidades de dados do 

Lattes disponíveis na Internet é o scrip-

tLattes, desenvolvido pelo professor do Insti-

tuto de Matemática e Estatística da USP 

Dados da Plataforma Lattes permitem estudos 

sobre a ciência no País e revelam tendências 
Aline Frascareli 
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(IME-USP), Roberto M. Cesar-Jr., e seu ex-

aluno de doutorado, Jesús Mena-Chalco, hoje 

professor da Universidade Federal do ABC 

(UFABC). 

 Leia a matéria e conheça outros inte-

ressantes estudos que contemplam os dados 

dos currículos Lattes dos pesquisadores. 
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Acesse o link e  

leia o texto completo:  

http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/07/15/

registros-valiosos/ 

Clique e acesse a Plataforma Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/ 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/07/15/registros-valiosos/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/07/15/registros-valiosos/
http://lattes.cnpq.br/


Criado em 13 de julho de 1990, o Esta-

tuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

completou 25 anos em 2015. O ECA se fir-

mou, desde sua criação, como uma legislação 

de vanguarda no cenário internacional, reco-

nhecendo direitos e garantindo a proteção 

das crianças e dos adolescentes,  colocando-

os como uma prioridade absoluta, visando a 

construção de um país mais democrático e 

igualitário, fator fundamental para um de-

senvolvimento pleno.  

Nesse contexto, o Conselho Regional 

de Psicologia de São Paulo (CRP SP) tem 

promovido uma série de ações para come-

morar o aniversário do ECA, bem como de-

fender suas conquistas e sua legitimidade, 

especialmente num momento em que se dis-

CRP SP lança campanha para comemorar os 

25 anos do ECA 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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cute a redução da maioridade penal no Bra-

sil. Durante o mês de julho, foram realizados 

diversos eventos, como debates, oficinas, pa-

lestras, exibição de filmes etc. em todo o Es-

tado. A edição nº 183 do jornal PSI traz, tam-

bém, uma série de textos sobre o tema.  

Dentro dessas ações, destacamos a 

campanha “Brincar Pra Valer, Valer Pra Brin-

car”, que visa promover o debate dos mais 

variados temas relacionados à infância, à 

adolescência e à idade do brincar. A campa-

nha foi lançada em 5 de setembro e se esten-

derá durante todo o ano. Serão 25 rodas de 

conversa realizadas em todo o Estado. Confi-

ra a programação no site do CRP SP e parti-

cipe dessa importante campanha em home-

nagem ao ECA. 
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Confira a edição nº 183  

do jornal PSI: 

http://www.crpsp.org.br/portal/

comunicacao/jornal_crp/183/frames/

psi_183.pdf 

Confira a programação das  

rodas de conversa da campanha:  

http://www.crpsp.org.br/portal/ 

Imagem: Conselho  Regional 

de Psicologia de São Paulo. 

http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/183/frames/psi_183.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/183/frames/psi_183.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/jornal_crp/183/frames/psi_183.pdf
http://www.crpsp.org.br/portal/
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 Os organizadores do livro A Glette, o 

Palacete e a Universidade de São Paulo Apareci-

da Angélica Z. Paulovic Sabadini, Carlos Ri-

beiro Vilela, Neuza Guerreiro de Carvalho e 

Viktoria Klara Lakatos Osorio foram entre-

vistados por Ederson Granetto para o pro-

grama Livros, da UNIVESP TV, para contar 

algumas histórias e as inspirações que leva-

ram a escrevê-lo. O vídeo com a entrevista 

completa pode ser acessado no Youtube. 

 O livro resgata a memória da USP, 

quando os cursos de História Natural, Quí-

mica, Geologia e parte da Psicologia foram 

ministrados no extinto palacete localizado na 

Alameda Glette, no então aristocrático bairro 

dos Campos Elíseos, São Paulo, primeira se-

de própria da antiga Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras (FFCL). Em suas páginas, é 

possível admirar belíssimas fotos do palace-

te. Conta também com imagens de professo-

Entrevista sobre o livro A Glette, o Palacete e a 

Universidade de São Paulo para a UNIVESP TV 

está disponível no Youtube 
Aline Frascareli 

res, alunos e funcionários que vivenciaram a 

época, além de fotos da famosa figueira, ár-

vore símbolo das pessoas que conviveram no 

local. 

 A obra foi patrocinada pela Pró-

Reitoria de Cultura e Extensão Universitária 

da Universidade de São Paulo (PRCEU-USP) 

e editada pelo Centro de Memória do Institu-

to de Psicologia da Universidade de São Pau-

lo (IPUSP). O lançamento ocorreu em 12 de 

dezembro de 2014, na sede da Edusp, locali-

zada no prédio da Biblioteca Brasiliana da 

USP, fazendo parte das comemorações 

dos 80 anos da USP. 

Para assistir ao vídeo da  

entrevista, acesse:  

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

v=jHOLKpXG9WI 

Entrevista sobre o livro A 

Glette, o Palacete e a Universi-

dade de São Paulo para o pro-

grama Livros da UNIVESP 

TV. Da esq.-dir.: Carlos Ri-

beiro Vilela, Neuza Guerrei-

ro de Carvalho, Viktoria 

Klara Lakatos Osorio, Apare-

cida Angélica Z. Paulovic 

Sabadini e Ederson Granetto. 

Imagem: Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=jHOLKpXG9WI
https://www.youtube.com/watch?v=jHOLKpXG9WI


Em 4 de julho, foi inaugurada a pri-

meira Sala Temática Feminista brasileira, na 

Biblioteca Cora Coralina, em Guaianazes, 

Zona Leste de São Paulo, capital. O espaço 

foi criado a partir da parceria entre a Secre-

taria Municipal de Políticas para as Mulhe-

res e a Secretaria Municipal de Cultura. 

A Sala é uma demanda antiga do 

movimento de mulheres e foi inspirada na 

biblioteca feminista de Paris. É bastante 

representativa a sua localização na Zona 

Leste da capital, onde o movimento é bas-

Biblioteca Cora Coralina ganha espaço com 

temática feminista 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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tante forte, além de estar sediada numa bi-

blioteca cujo nome homenageia uma escri-

tora brasileira com uma trajetória tão mar-

cante. 

A Sala Temática conta com acervo de 

mais de 1.000 itens que abordam o feminis-

mo e questões de gênero. Também contará 

com programação cultural selecionada, com 

atividades como oficinas, debates, rodas de 

conversa etc., envolvendo literatura, cine-

ma, artes, entre outros.  
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Leia a notícia completa no portal G1: 

http://oglobo.globo.com/sociedade/

educacao/sao-paulo-inaugura-primeira-

biblioteca-feminista-do-brasil-16712185 

Saiba mais sobre a Biblioteca  

Cora Coralina:  

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/

secretarias/cultura/bibliotecas/

bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/

coracoralina/ 

http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/sao-paulo-inaugura-primeira-biblioteca-feminista-do-brasil-16712185
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/sao-paulo-inaugura-primeira-biblioteca-feminista-do-brasil-16712185
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/sao-paulo-inaugura-primeira-biblioteca-feminista-do-brasil-16712185
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/coracoralina/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/coracoralina/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/coracoralina/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/coracoralina/


No dia 26 de agosto, o Sistema Inte-

grado de Bibliotecas da Universidade de São 

Paulo (SIBiUSP) e o Laboratório de Estudos 

Avançados em Jornalismo (Labjor) da Uni-

camp realizaram no Auditório Carolina M. 

Bori do Instituto de Psicologia da USP, o Fó-

rum Periódicos Científicos: Estratégias para 

Expandir e Melhorar a Comunicação com a 

Sociedade, evento de encerramento do proje-

to Fapesp de mesmo nome e que contou com 

a participação da equipe da revista Psicologia 

USP e de outras revistas da Universidade de 

São Paulo.  

O objetivo do evento foi discutir a di-

vulgação científica da produção nacional de 

Vídeo e apresentações do Fórum Periódicos 

Científicos estão disponíveis para acesso 
Aline Frascareli 
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pesquisa publicada em revistas, com desta-

que para a utilização de canais alternativos 

de divulgação, como as redes sociais.  

Nesse contexto, o Fórum contou com 

apresentações dos profissionais: Mariluce 

Moura (ex-diretora de redação da revista 

Pesquisa FAPESP e atual editora executiva da 

revista Bahiaciência), Profa. Germana Barata 

(Labjor/Unicamp), André Serradas (Divisão 

de Gestão de Sistemas de Comunicação e 

Disseminação de Produtos/Serviços do SIBi-

USP), Átila Lamarino (biólogo da USP e um 

dos fundadores do Science Blogs Brasil), Prof. 

Gustavo Martineli Massola (editor da revista 

Psicologia USP), Gustavo Rosa Gameiro 
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Mesa de Abertura do Fórum 

Periódicos Científicos. Da esq.-

dir.: Profa. Germana Barata 

(Unicamp), Aparecida Angélica 

Z. Paulovic Sabadini (IPUSP) e 

Dra. Maria Fazanelli Crestana 

(SibiUSP). Auditório Carolina M. 

Bori do IPUSP, 26 de agosto de 

2015. Foto extraída de: http://

www.sibi.usp.br/noticias/forum-

periodicos-cientificos-2015/ 
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A notícia completa, com o vídeo do Fó-

rum, as apresentações dos palestrantes 

e as fotos do evento estão disponíveis 

para acesso no site do SIBiUSP: 

http://www.sibi.usp.br/noticias/forum-

periodicos-cientificos-2015/ 

(editor da Revista de Medicina) e Solange San-

tana (bibliotecária da Revista Brasileira de 

Educação Física e Esporte). 

Da Biblioteca Dante Moreira Leite do 

IPUSP, participaram do evento as bibliotecá-

rias Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadi-

ni, Aline Frascareli, Ana Rita Junqueira Lin-

guanotto, Carla Cristina do Nascimento, 

Elaine Cristina Domingues Martins, Lilian 

Leme Bianconi, Maria Marta Nascimento, 

Sandra Teixeira Alves e Silvana A. X.  

de Aguiar Bonifácio. 

Parabenizamos os organizadores do 

evento pela iniciativa de trazer ao público 

temas tão relevantes e atuais. Acesse  

e compartilhe! 

Fórum Periódicos Científicos. Da 

esq.-dir.: Solange Santana 

(bibliotecária da Revista Brasileira 

de Educação Física e Esporte), Pro-

fa. Germana Barata (Unicamp), 

Gustavo Rosa Gameiro (editor da 

Revista de Medicina), Prof. Gusta-

vo Martineli Massola (IPUSP) e 

André Serradas (SIBiUSP). Audi-

tório Carolina M. Bori do IPUSP, 

26 de agosto de 2015. Foto extraí-

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

noticias/forum-periodicos-

cientificos-2015/ 

http://www.sibi.usp.br/noticias/forum-periodicos-cientificos-2015/
http://www.sibi.usp.br/noticias/forum-periodicos-cientificos-2015/


Neste ano de 2015, estamos comemorando os 20 anos do prédio da Biblioteca Dante 

Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP (IPUSP), inaugurado em 18 de maio de 1995. 

Assim, no próximo número do Boletim Informativo (setembro/outubro) relembraremos mais 

alguns momentos e no último número do ano apresentaremos 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.  

20 anos do prédio da Biblioteca do IPUSP 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 
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Vista parcial da fachada norte da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP, durante a cons-

trução do prédio. Foto: Acervo Fotográfico do Centro de Memória do IPUSP.  



 Em 2 de julho, foi realizado o Arraiá 

do IPUSP 2015, no vão do Bloco G do Institu-

to. O evento contou com a participação de 

docentes, funcionários e alunos e foi realiza-

do de modo colaborativo, sendo que cada 

participante contribuiu com um prato típico 

ou bebida. Houve, também,  quadrilha, corri-

da de sacos e outras brincadeiras. Na ocasi-

ão, o Centro de Memória do IPUSP (CM-

IPUSP) apresentou exposição com fotos do 

Arraiá do IPUSP realizado em 2005. 

  

Centro de Memória realiza exposição de fotos 

no Arraiá do IPUSP 2015 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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Confira mais informações e as fotos do 

evento e da exposição no site  

do CM-IPUSP: 

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

centrodememoriaip/?q=node/1605 

Arraiá do IPUSP 2005 

http://citrus.uspnet.usp.br/centrodememoriaip/?q=node/1605
http://citrus.uspnet.usp.br/centrodememoriaip/?q=node/1605
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Alguns momentos do Arraiá do IPUSP 2015... 
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http://www.ip.usp.br/revistapsico.usp/
https://www.facebook.com/IPUSP
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Ari Edson Dario Ferreira 

Analista Contábil e Financeiro 

Instituto de Psicologia da USP 

No mês de julho, realizamos a primeira entrevista do Boletim Informativo 

da Biblioteca do IPUSP, com o funcionário Ari Edson Dario Ferreira. Ari é Ana-

lista Contábil e Financeiro do Instituto de Psicologia da USP e ingressou na 

Universidade em 8 de julho de 1971. Ari presenciou diversos momentos e 

transformações vividos pelo IPUSP e pela Universidade e conviveu com todos 

os diretores do Instituto e também com diversos professores, funcionários e  

alunos.  

Durante a conversa, Ari nos contou um pouco sobre a sua trajetória pro-

fissional na USP, suas vivências no Instituto e na Universidade durante esses 

anos, as áreas em que trabalhou e trabalha no momento e também falou um 

pouco de sua vida pessoal.  Assim, tivemos uma rica entrevista, com muitas 

histórias, muitos relatos, em que pudemos conhecer um pouco mais sobre o 

Ari e sobre a nossa instituição.  

No próximo número do Boletim, de setembro/outubro de 2015, apresen-

taremos a entrevista completa realizada com o Ari, com uma seleção de fotos 

de momentos marcantes que retratam parte de sua trajetória no IPUSP e da 

história do Instituto. Não perca! 

Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

Aline Frascareli 

Comissão Editorial 

Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de  

 Psicologia da USP  
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   Mensagens 

Nós queremos saber 

a sua opinião. Entre 

em contato conosco 

e ajude a fazer um 

Boletim cada  

vez melhor! 

Apresentamos a seguir as mensagens 

recebidas sobre o último Boletim Infor-

mativo, n.5, maio/junho de 2015. Agra-

decemos a todos pelas mensagens! 

 
Esse boletim ficou incrivelmente bom, Angéli-

ca. Dá vontade de ler tudo sem parar!  Mais 

uma vez, parabéns a toda equipe. 
 

Prof. Gerson Yukio Tomanari 

Instituto de Psicologia da USP 

 
Angélica, parabéns pela bela edição do Bole-

tim da Biblioteca. Traz assuntos interessantes, 

e comprova a dinâmica entusiasmada das pes-

soas que fazem nossa Biblioteca funcionar, e 

não só no Brasil! 

Prof. Geraldo José de Paiva 

Instituto de Psicologia da USP 

 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. 

Gostaria de parabenizar a equipe do boletim 

informativo, estão fazendo um belíssimo tra-

balho! Em especial, gostaria de parabenizar a 

Aline Frascareli, ex-colega de trabalho, e dizer 

que fiquei muito feliz em receber o boletim e 

ler o seu nome na Comissão Editorial! Desejo 

muito sucesso a todos! 
 

Maria Luiza C. Semeghini 

Faculdade de Ciências e Letras - UNESP Assis 

 
Que ótimo, Angélica! Parabéns pela matéria 

muito bem escrita e que documenta nossas 

atividades. Tomo a liberdade de repassar à 

Profa. Aida Binze, de Lichinga, Profs. Vilza 

Cassamo e Adilson Muthambe, de Maputo e 

Profa. Marilene Proença.  

 
Beatriz de Paula Souza 

Instituto de Psicologia da USP 
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Oi, Angélica 

Parabéns pelo Informativo da Biblioteca. Sem-

pre atual e com muitas informações. 

 
Profa. Maria Júlia Kovács  

Instituto de Psicologia da USP 

 
Olá, Angélica  

Estava a ler o boletim informativo onde apare-

cem todas nossas actividades. Adorei muito e 

em nome dos meus colegas agradeço muito. 

Abraços. 
 

Fausto Rodrigues Saia  

Universidade Pedagógica de Moçambique  

Oi, Angélica 

Esse boletim está cada vez melhor! Parabéns a 

toda a equipe! 

 
Adriana Cybele Ferrari  

Unidade de Bibliotecas e Leitura - Secretaria de 

Estado da Cultura do Governo de São Paulo 

 
Parabéns Angélica e equipe!!!  

O Boletim está incrível! O artigo sobre Google 

Academics ficou perfeito! 

 
Fernanda Leite Guzman 

Instituto de Psicologia da USP 

 

 

 

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


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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  Informações aos colaboradores 

| 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 realizadas nos meses de férias, ou seja, 

julho e dezembro de cada ano.  

| Espaço do leitor 

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

elogios. 


