Ano V | n. 7/8
set./ out./ nov./ dez. 2015

Boletim Informativo
Biblioteca Dante Moreira Leite | Instituto de Psicologia da USP

Publicação bimestral

Expediente
O Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP é uma publicação
digital e impressa que tem como objetivo criar um canal de difusão de informações e novidades para a comunidade. Desde sua criação, em maio de 2011, é desenvolvido por uma comissão editorial e conta com a colaboração
dos funcionários da Biblioteca. Sua periodicidade é bimestral e o conteúdo é organizado em seções temáticas. Por
meio da publicação, são divulgados os trabalhos e os produtos da Biblioteca e também da Biblioteca Virtual em
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Editorial
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Queridos leitores, este número do Boletim Informativo encerra o ano de
2015. A finalização de um ano é sempre seguida de muitas reflexões... E quando
olhamos para trás, nos damos conta das diversas atividades que conseguimos realizar. Diante disso, enxergamos uma história de trabalho em equipe, conquistas,
interação e aprendizado.
Nesse contexto, nosso Boletim procurou relatar um pouco das nossas atividades ao longo deste ano. Criado em 2011 e reformulado em abril de 2015, a nova
versão trouxe novo layout e conteúdos mais amplos e diversificados, organizados
em seções temáticas. Formamos uma Comissão Editorial e incluímos as normas
para publicação divulgadas nas “Informações aos colaboradores”.
Este número traz ainda mais novidades. Criamos a contracapa “Campus
em Foco” e convidamos todos os nossos leitores a participarem nos próximos números com fotos da Universidade de São Paulo (USP). Para participarem, confiram as instruções na contracapa do Boletim. Aguardamos novas imagens!
Outra feliz novidade é o início do trabalho “Entrevista com funcionários
do IPUSP”. Nosso primeiro entrevistado foi o funcionário Ari Edson Dario Ferreira, analista contábil e financeiro do IPUSP. Ari ingressou na Universidade em 8
de julho de 1971 e gentilmente nos falou sobre parte de sua rica trajetória no Instituto de Psicologia, os diversos momentos e transformações vividos pelo IPUSP e
pela Universidade e um pouco sobre sua vida pessoal. Assim, é com muita alegria que compartilhamos com nossos leitores a agradável conversa com nosso colega. Agradecemos a disponibilidade, atenção e colaboração de Ari. Foi um momento especial e memorável!
Neste número, a seção “Em destaque” descreve três eventos organizados
pela Biblioteca para comemorar a XVIII Semana do Livro e da Biblioteca: a interessante Aula Aberta: Ética na Publicação Científica; a linda exposição Construção da Memória: Instituto Agrícola de Menores de Batatais (SP); e o produtivo
curso sobre o software Mendeley. Registramos aqui nossos sinceros agradecimentos aos nossos colaboradores nesses eventos – professores Maria Imaculada
C. Sampaio, Sonia Maria B. A. Parente, Lilian Suzuki, Gilberto Safra, Gustavo
Martinelli Massola e o doutorando em Psicologia Jorge Sinval.
Na seção “Em pauta”, apresentamos um texto sobre o identificador digital
ORCID. Em “Serviços e produtos”, destacamos a atividade “Dia da bermuda”.
Boletim Informativo, ano V, n. 7/8, set./out./nov./dez. 2015.
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Na seção “Cursos e Eventos”, apresentamos os cursos que ministramos na Biblioteca, uma notícia sobre o encerramento da disciplina PST 3475 Trabalho
Científico em Psicologia, ministrada pela equipe da Biblioteca, e o evento
“Encontro com o autor Thamy Ayouch”. Arrolamos em “Capacitação e Gestão
do conhecimento”, algumas das capacitações e eventos que envolveram a participação dos funcionários da Biblioteca. No “Aconteceu na Biblioteca”, destacamos o debate “Em defesa da família, que família queremos?”, o lançamento
do livro História e Filosofia da Neurociência e a visita de professores e alunos do
Centro Universitário de Patos de Minas Gerias (UNIPAM).
Como de costume, na seção “Novas aquisições”, destacamos a incorporação de novos itens ao nosso acervo físico de livros e teses e em “Produção do
IPUSP” apresentamos a produção científica do corpo docente e técnico do Instituto cadastrada no Banco de Dados Bibliográficos da USP (DEDALUS), no
período de setembro a dezembro de 2015.
Em “Boletim indica”, divulgamos sete notícias de interesse à comunidade, incluindo uma bela resenha sobre o livro A Glette, o Palacete e a Universidade
de São Paulo, de autoria do Professor Emérito José de Souza Martins, publicada
na revista Pesquisa FAPESP. Durante o ano de 2015, comemoramos os 20 anos
do prédio da nossa querida Biblioteca, inaugurada em 18 de maio de 1995. Assim, na seção “Memória”, lembramos a data com mais uma foto histórica referente à construção do prédio. As mensagens recebidas (e-mails) dos nossos
queridos leitores foram divulgadas no “Espaço do leitor”. Agradecemos a colaboração dos funcionários da Biblioteca que participaram desta edição com textos e notícias.
Finalizamos o ano com duas grandes conquistas, resultado de um grande trabalho, empenho e dedicação de muitas pessoas. Uma se refere à
concretização do “Convênio que celebram o Conselho Federal de Psicologia e
o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo objetivando a coordenação técnica da Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi)” e a outra
se trata da “Transformação do Centro de Memória do IPUSP em Museu de
Psicologia da USP”. As notícias completas sobre esses dois projetos, pessoas e
instituições envolvidas serão apresentadas no primeiro número do Boletim
Informativo de 2016.
É com muita alegria e satisfação que agradecemos todo o trabalho, empenho e dedicação da equipe da Biblioteca, sem a qual não seria possível a realização de tantas frentes de trabalho e projetos. Agradecemos o apoio e colabo-
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ração da diretoria do IPUSP, das assistências, do IP Comunica e dos funcionários do Instituto.
Registramos aqui nossos sinceros agradecimentos pelas diversas mensagens e visitas carinhosas de apoio, incentivo, solidariedade e carinho recebidos
dos professores, funcionários e alunos em 2015. Foram várias e lindas mensagens em diversas situações que vivenciamos neste ano. Esse apoio e carinho
que recebemos é muito importante e significativo para seguirmos sempre em
frente com muito entusiasmo e com a certeza de que podemos contar com nossa querida comunidade. Muito obrigada “por tudo”!
Assim, para comemorar o final de 2015 e iniciarmos o ano de 2016 com
muitas energias positivas, encerramos este Editorial com um carinhoso cartão
de Natal, elaborado pela equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite. Desejamos
a todos um belo Natal, um Ano Novo com muita luz e uma ótima leitura do
nosso Boletim Informativo, elaborado especialmente para vocês. Nossos queridos e sempre leitores, mais uma vez, muito obrigada!
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Título do

Em destaque

XVIII Semana do Livro e da Biblioteca
Aline Frascareli
Lilian Leme Bianconi
Evento instituído pelo Decreto nº

exibição do documentário Fios da vida, segui-

84.631, de 9 de abril de 1980, a Semana Naci-

do de debate. A exposição apresenta a histó-

onal do Livro e da Biblioteca é comemorada

ria e a construção do modelo de atendimento

no mês de outubro, entre os dias 23 e 29. Em

oferecido a crianças e adolescentes, outrora

2015, o Sistema Integrado de Bibliotecas da

denominados “menores abandonados”, no

USP (SIBiUSP) promoveu a XVIII Semana do

período de 1951 a 1971.

tema

No dia 27 de outubro, tivemos a última

“Bibliotecas acadêmicas: integração, consci-

atividade planejada, que contou com a apre-

entização e inovação”.

sentação de Jorge Sinval, doutorando em Psi-

Livro

e

da

Biblioteca,

com

o

Para comemorar a data, a Biblioteca

cologia na Faculdade de Psicologia e de Ciên-

Dante Moreira Leite realizou três eventos. O

cias da Educação da Universidade do Porto.

primeiro aconteceu no dia 21 de outubro,

sobre o software Mendeley, programa gratui-

com a Aula Aberta: Ética na Publicação Cien-

to para organizar e gerenciar referências.

tífica, ministrada pela Profa. Dra. Maria Ima-

Agradecemos a todos que prestigiaram

culada Cardoso Sampaio, coordenadora da

os eventos organizados pela equipe da Biblio-

BVS-Psi (CFP) e docente da Fundação Escola

teca Dante Moreira Leite!

de Sociologia e Política de São Paulo, e pelo
Prof. Dr. Gustavo Martineli Massola, docente
do IPUSP e editor da revista Psicologia USP.
23 de outubro, foi a abertura da exposição

A programação completa das
bibliotecas da USP pode
ser acessada em:

Construção da Memória: IAMB - Instituto

http://www.sibi.usp.br/semanadolivro2015/

A segunda atividade, realizada no dia

Agrícola de Menores de Batatais (SP), no Salão de Estudos Lígia A. Amaral da Biblioteca
Dante Moreira Leite do IPUSP. O evento foi
emocionante e contou com a presença do
Prof. Dr. Gilberto Safra (IPUSP) e da Profa.
Dra. Sonia Maria B. A. Parente (Pós-Doc) em
uma roda de conversa, além dos relatos de
ex-internos do instituto. Houve também a
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Em destaque

Alguns momentos da XVIII Semana do Livro e
da Biblioteca...
21/10 - Aula Aberta: Ética na Publicação Científica
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23/10 - Abertura da exposição Construção da Memória: IAMB - Instituto Agrícola de Menores de Batatais (SP)
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27/10 - Workshop do software Mendeley
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ORCID: Autoridade e Integração de Dados
Maria Marta Nascimento
ORCID (Open Research and Contributor ID) é um identificador digital persistente que
distingue um pesquisador de outro e garante a integração nos fluxos de atividades científicas
desde a submissão de manuscritos até a publicação de artigos, suportando ligações entre o
pesquisador e suas atividades profissionais, garantindo que seu trabalho seja automaticamente reconhecido.
É composto por um código alfanumérico de 16 caracteres e tem por finalidade diferenciar um autor de qualquer outro, mesmo que tenha sido publicado ou indexado de formas variadas ou quando há homônimo.
O cadastro é gratuito e pode ser feito individualmente ou pela instituição. São apenas
três passos para se cadastrar:
1 - Acesse www.orcid.org e clique em Register now. É possível alterar o idioma da tela para
português. Nesse caso, clique em Registre-se agora.

Boletim Informativo, ano V, n. 7/8, set./out./nov./dez. 2015.
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Em pauta

2 - Adicionando informações: recomenda-se preencher o formulário com o maior número possível de dados:
- cadastre seu nome com todas as grafias já utilizadas, tanto nas publicações como nos indexadores. Dessa forma, todas as variáveis de seu nome serão importadas. Clique em “Também
conhecido como”.
- cadastre todos os trabalhos publicados, clicando em adicionar trabalhos/importar trabalhos.

3 - Use e divulgue seu ORCID. Inclua seu número nas submissões de artigos, projetos para
agências de fomento, informe a biblioteca, inclua nas referências bibliográficas de seus artigos.

14
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No dia 14 de outubro de 2015, o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP)
promoveu, no auditório Safra da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da
USP, o Workshop ORCID USP: Autoridade e Integração de Dados. Da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, participaram as bibliotecárias Maria Marta Nascimento e Lilian Leme Bianconi. O evento teve como público-alvo professores, pesquisadores, autores, editores, profissionais de informação, gestores e assessores de pesquisa, analistas de TI etc. A programação contou com as seguintes palestras: Autoridade e Integração em Comunicação Digital: ORCID
(Lilian Pessoa, Diretora Regional do ORCID, América Latina); Researcher ID (Ariane Fernández Rios, Gerente de Contas Estratégicas, Thomson Reuters); Scopus ID (Ana Herédia, Gerente de Soluções em Pesquisa, Elsevier); Passo a passo da integração com sistemas de identificação (Lilian Pessoa, Diretora Regional do ORCID, América Latina).

Boletim Informativo, ano V, n. 7/8, set./out./nov./dez. 2015.
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Serviços e Produtos

“Dia da bermuda” na Biblioteca
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
No dia 10 de setembro, a equipe da

carte de materiais que não estão mais em

Biblioteca realizou o “Dia da Bermuda”. A

uso. A prática também é aplicada nos arqui-

ação é parte do Programa 5S, programa de

vos eletrônicos. As atividades foram realiza-

gestão da qualidade empresarial desenvolvi-

das por todos os funcionários, sendo que ca-

do no Japão e que visa aprimorar aspectos

da um ficou responsável por seu espaço e

como organização, limpeza e padronização.

pelas áreas comuns de cada seção.

A Biblioteca busca implementar algumas

Nesse dia, não houve atendimento na

ações do Programa 5S, tendo em vista a qua-

Biblioteca para que os funcionários se dedi-

lidade de seus serviços e produtos.

cassem somente às atividades da ação. O úl-

O “Dia da bermuda” tem como objetivo a organização e limpeza de gavetas, me-

timo “Dia da Bermuda” foi realizado em 13
de dezembro de 2007, 8 anos atrás.

sas, armários, pastas etc., assim como o des-

Boletim Informativo, ano V, n. 7/8, set./out./nov./dez. 2015.
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Serviços e Produtos

Alguns momentos do “Dia da bermuda” na Biblioteca....
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Curso Artigo Científico: dos Fundamentos à
Submissão
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Nos dias 5 e 6 de novembro, das 14h00

participantes nos cursos estudantes de gra-

às 17h00, foi realizado o curso Artigo Cientí-

duação e pós-graduação, pesquisadores, pro-

fico: dos Fundamentos à Submissão, na Sala

fessores, psicólogos, editores etc. Foram en-

de Capacitação da Biblioteca Dante Moreira

contros muito enriquecedores, nos quais foi

Leite do IPUSP. O curso, ministrado pelas

possível compartilhar muitos conhecimentos

bibliotecárias Aparecida Angélica Z. Paulo-

relacionados à publicação científica, bem co-

vic Sabadini e Lilian Leme Bianconi, foi o úl-

mo aprimorar o conteúdo do curso.
Agradecemos todos que participaram

timo do ano a ser oferecido pela Biblioteca.
Durante o ano de 2015, realizamos seis

dos nossos cursos e também a colaboração

cursos, nos quais foram abordados diversos

da equipe da Biblioteca. Em breve, disponibi-

assuntos relacionados ao artigo científico, às

lizaremos em nosso site a agenda dos cursos

bases de dados em Psicologia e ao gerencia-

de 2016. Aguarde!

dor de referências EndNote. Tivemos como

Acompanhe o site e o Facebook da Biblioteca para saber as novidades do
Curso Artigo Científico em 2016:
ip.usp.br/biblioteca
https://www.facebook.com/
bibliotecadantemoreiraleite.ipusp?fref=ts

Boletim Informativo, ano V, n. 7/8, set./out./nov./dez. 2015.
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Cursos e Eventos

Encerramento da disciplina Trabalho Científico
em Psicologia
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
No dia 2 de dezembro, comemoramos o

bibliotecárias Lilian L. Bianconi, Aline Fras-

encerramento da disciplina PST 3475 - Traba-

careli, Elaine Cristina D. Martins, Carla Cris-

lho Científico em Psicologia: da Fundamen-

tina do Nascimento e Maria Marta Nasci-

tação Teórica à Formatação, com uma bela

mento e da secretária Hélina A. de Araújo.

apresentação dos trabalhos dos alunos. Neste

O objetivo principal da disciplina é capa-

ano, tivemos quatro alunos matriculados:

citar o aluno na elaboração do trabalho cien-

Bruna Assunção, Cesar Augusto Nascimento,

tífico, apresentando as fontes de informação

Elizabeth Fortunatti Albregard e Lucas Eiji

qualificadas para apoio na recuperação dos

Kong Fukue, do quinto ano do curso de Psi-

textos científicos. São abordados temas como

cologia do Instituto de Psicologia da USP

a pesquisa na universidade, os tipos de tra-

(IPUSP).

balho científico, a definição do tema e da per-

Oferecida desde o ano de 2010, a discipli-

gunta de pesquisa, o acesso à informação es-

na PST 3475, de responsabilidade da Prof.

pecializada em Psicologia, as revistas de Psi-

Dra. Belinda P. H. Mandelbaum, é coordena-

cologia, Psicologia baseada em evidências,

da pela chefe técnica da Biblioteca Dante Mo-

bibliometria e cientometria, Índice H, consul-

reira Leite do IPUSP, Aparecida Angélica Z.

ta às bases de dados, Terminologia em Psico-

Paulovic Sabadini, com a colaboração das

logia, EndNote, estrutura do artigo científico,
Encerramento da disciplina PST 3475. Sala de
Capacitação da Biblioteca do IPUSP, 2 de dezembro de 2015. Da esq.dir.: Aline (Biblioteca),
Lilian (Biblioteca), Elizabeth,
Angélica
(Biblioteca), Bruna, Lucas e César. Foto: Renato Passos.
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normalização técnica, ética em publicações,

cação da American Psychological Associa-

plágio e outros assuntos referentes às publi-

tion (APA) e apresentaram um ótimo conteú-

cações científicas.

do, exposto com detalhes na apresentação

O trabalho final da disciplina foi a apre-

oral do dia 2 de dezembro.

sentação de um manuscrito, construído du-

Agradecemos às bibliotecárias que parti-

rante a disciplina. Os alunos Elizabeth e Lu-

ciparam com aulas na disciplina, Lilian, Ali-

cas apresentaram o trabalho “Transtorno do

ne, Elaine, Carla e Maria Marta, à secretária

Pânico: um Estudo sobre suas Bases Genéti-

da Biblioteca, Hélina, e aos professores Maria

cas” e Bruna e Cesar, “Gênero e Feminismo

Imaculada C. Sampaio e Gustavo M. Masso-

em Análise do Comportamento”.

la, que ministraram em conjunto a aula

Ficamos muito felizes com o resultado

“Ética na publicação científica”. Maria Ima-

final da disciplina. Os alunos apresentaram

culada ministrou, também, uma aula sobre

excelentes trabalhos, nos quais foi possível

Psicologia baseada em evidências e artigos

observar cuidado e dedicação na elaboração

de revisão.

e na revisão da literatura, além da apresenta-

Parabenizamos, mais uma vez, os alunos

ção correta de todas as seções que contem-

Bruna, Cesar, Elizabeth e Lucas pela excelen-

plam um manuscrito antes de ser submetido

te apresentação dos trabalhos e desejamos a

a uma publicação. Os trabalhos foram nor-

todos uma linda formatura!

malizados de acordo com o Manual de Publi-

Elizabeth e Lucas apresentando o trabalho “Transtorno do Pânico:
um Estudo sobre suas Bases Genéticas”. Sala de Capacitação da
Biblioteca do IPUSP, 2 de dezembro de 2015. Foto: Renato Passos.
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Bruna e Cesar apresentando o trabalho “Gênero e Feminismo em
Análise do Comportamento”. Sala de Capacitação da Biblioteca do
IPUSP, 2 de dezembro de 2015. Foto: Renato Passos.
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Cursos e Eventos

Biblioteca promove capacitação em bases de
dados e EndNote Basic para alunos de pósgraduação do IPUSP
Lilian Leme Bianconi
A cada ano, aumentam os pedidos de

partilha

as

referências

bibliográficas

docentes para capacitação de seus alunos no

de pesquisa, auxiliando na editoração dos

uso de bases de dados. Este ano, a pedido

trabalhos acadêmicos.

das professoras Leny Sato e Vera Paiva, ambas do Departamento de Psicologia Social e
do Trabalho do IPUSP (PST), promovemos
em setembro capacitações para o uso de bases de dados em Psicologia para seus alunos de pós-graduação. As bases internacionais mais utilizadas por nossos alunos
são: PsycInfo, Scopus e Web of Knowledge. Foi ministrado, também, o curso de EndNote Basic, programa que organiza e com-

Clique e saiba mais sobre as bases de dados internacionais em Psicologia mais utilizadas por nossos alunos:
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Cursos e Eventos

Encontro com o autor: Thamy Ayouch
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
No dia 23 de novembro, foi realizado

VII e Professor Visitante no Instituto de Psi-

no Salão de Estudos da Biblioteca Dante Mo-

cologia da USP. É Doutor (Université Paris

reira Leite do IPUSP um encontro com o

VII), Mestre em Filosofia (Université Paris

Prof. Thamy Ayouch, autor do livro Psicaná-

XII) e em Psicopatologia (Université Paris

lise e Homossexualidades: teoria, clínica e biopolí-

VII) e Graduado em Filosofia (Université Pa-

tica. Durante o evento, o Prof. Thamy discor-

ris XII), Psicologia Clínica (Université Paris

reu sobre a abordagem e os conteúdos do li-

VII) e Literatura Inglesa (Université Paris

vro e respondeu questões do público.

IV). É também aluno da École Normale Su-

De acordo com o autor, “o livro abor-

périeure de Fontenay/Saint-Cloud.

da várias teorizações das homossexualidades

Trabalha atualmente sobre as hibrida-

pela psicanálise, dando ênfase à inscrição so-

ções da psicanálise e suas interações com a

cial, historicizada, da psique e das teorias

Filosofia, os estudos políticos, os Feminist,

que pretendem dar conta dela. A mudança

Gender and Queer Studies e os estudos pós-

atual das modalidades de aliança e filiação

coloniais. É autor de inúmeros artigos e dos

revela-se decisiva para uma crítica e uma re-

livros Folies contemporaines (L’Harmattan, Pa-

vitalização, propriamente psicanalíticas, da

ris, 2009), Merleau-Ponty et la psychanalyse. La

teoria psicanalítica”.

consonance imparfaite (Le Bord de l’Eau, Paris,

Thamy Ayouch é psicanalista, Maître

2012), Generos,“cuerpos y placeres”. El psicoaná-

de Conférence (Professor Titular) na Univer-

lisis más allá de la diferencia sexual (Letra Viva,

sité Lille III, pesquisador na Université Paris

Buenos Aires, 2015).
Encontro com o autor:
Thamy Ayouch. Salão
de Estudos da Biblioteca Dante Moreira Leite
do IPUSP, 23 de novembro de 2015. Foto:
Wanderley Correia
de Moraes.
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Título do

Capacitação e Gestão do conhecimento

1º Encontro Técnico
Referência do SIBiUSP

das

Equipes

de

Aline Frascareli
No dia 30 de setembro, no Auditório

tro também foi promover a interação e o diá-

Safra da Biblioteca da Faculdade de Econo-

logo entre as equipes de bibliotecas. Vários

mia, Administração e Contabilidade da USP

pontos apresentados foram sugestões prévias

(FEA/USP), aconteceu o 1º Encontro Técnico

das próprias equipes, o que enriqueceu a dis-

de Equipes de Referência do Sistema Integra-

cussão sobre serviços de referência, circula-

do de Bibliotecas da USP (SIBiUSP) . Partici-

ção de materiais, empréstimo unificado e co-

param do evento as bibliotecárias do IPUSP

mutação.

Aline Frascareli e Lilian L. Bianconi. O Encontro teve como objetivo apresentar as
ações do Departamento Técnico do SIBiUSP
relacionadas à infraestrutura de tecnologia e
à atividade de referência, a fim de que as Bibliotecas da USP ofereçam melhores produ-

O relatório completo do encontro, o vídeo
e as apresentações podem ser acessados no site do SIBiUSP:
http://www.sibi.usp.br/noticias/relatorioencontro-tecnico-equipes-referencia-2015/

tos e serviços aos usuários. A ideia do encon1º Encontro Técnico
das Equipes de Referência do SIBiUSP .
Auditório Safra da
Biblioteca da FEA/USP,
30 de setembro de 2015.
Foto: SIBiUSP / Divulgação.
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Título do

Workshop
no Brasil

Capacitação e Gestão do conhecimento

O

Futuro

da

Biblioteconomia

Sandra Teixeira Alves
No dia 7 de outubro, foi realizado o
workshop interativo O Futuro da Biblioteco-

param do evento, representando a Biblioteca
Dante Moreira Leite do IPUSP.

nomia no Brasil, no auditório do Instituto de

O evento proporcionou um encontro

Radiologia do Hospital das Clínicas da Fa-

entre bibliotecários e editores, reunindo pro-

culdade de Medicina da USP (InRad / HC-

fissionais de todo o País, no qual foi possível

FMUSP). O evento foi organizado pelo grupo

explorar temas como o futuro da Biblioteco-

Taylor & Francis, pelo Sistema Integrado de

nomia no Brasil, acesso aberto, mídias soci-

Bibliotecas da Universidade de São Paulo

ais, publicações científicas etc. Os participan-

(SIBiUSP) e pela Divisão de Biblioteca e Do-

tes discutiram como editoras e bibliotecas

cumentação da Faculdade de Medicina da

podem trabalhar em conjunto de forma mais

USP (DBD/FMUSP). As bibliotecárias do

eficaz na era digital e também puderam co-

IPUSP Ana Rita Linguanotto, Maria Marta

nhecer melhor os produtos da Taylor & Fran-

Nascimento e Sandra Teixeira Alves partici-

cis dirigidos à comunidade acadêmica.

Workshop O Futuro da Biblioteconomia no Brasil. Auditório do InRad / HC-FMUSP, 7
de outubro de 2015. Foto:
SIBiUSP / Divulgação.
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Título do

Capacitação e Gestão do conhecimento

Workshop para Autores e Pesquisadores
Aline Frascareli
No dia 8 de outubro, no Auditório do

dos autores: como escolher onde publi-

Instituto de Radiologia do Hospital das Clí-

car, como escrever o artigo científico e o

nicas da Faculdade de Medicina da USP

que ocorre na avaliação por pares;

(InRad / HC-FMUSP), aconteceu o Workshop



dos editores;

para Autores e Pesquisadores, evento organizado pela editora Taylor & Francis, em par-



como promover o artigo após a publicação;

ceria com o Sistema Integrado de Bibliotecas
da Universidade de São Paulo (SIBiUSP) e a

a publicação acadêmica na perspectiva



tendências da publicação acadêmica.

Divisão de Biblioteca e Documentação da Faculdade de Medicina da USP (DBD/FMUSP).

As informações apresentadas no even-

As bibliotecárias do IPUSP Aline Frascareli e

to poderão colaborar muito em futuras atua-

Lilian L. Bianconi estiveram presentes no

lizações e complementações das aulas e cur-

evento, que contou com as interessantes pa-

sos

lestras de Stacy Sieck, gerente de comunica-

Moreira Leite do IPUSP.

oferecidos

pela

Biblioteca

Dante

ção para bibliotecas (Taylor & Francis, Américas), e Vicki Donald, editora chefe da Biological, Earth and Environmental Science Journal
(Taylor & Francis). Em síntese, os assuntos
abordados foram:


o Brasil no panorama da pesquisa;



a publicação acadêmica na perspectiva

O programa completo e as apresentações podem ser acessados no
site do SIBiUSP:
http://www.sibi.usp.br/noticias/workshopautores-pesquisadores-2015/

Workshop para Autores e Pesquisadores.
Auditório do InRad /
HC-FMUSP, 8 de outubro de 2015. Foto:
SIBiUSP / Divulgação.
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Capacitação e Gestão do conhecimento

Série “O Estado da Arte”: Datacracia
Lilian Leme Bianconi
No dia 30 de setembro, foi realizado o

nâmicas e interações, criando modelos mate-

oitavo encontro da série “O Estado da Ar-

máticos baseados em coletas empíricas de

te”,

com a participação do professor Luli

dados individuais para detectar anomalias e

Radfahrer, do Departamento de Relações Pú-

cenários. Ao reunir Economia, Sociologia,

blicas, Propaganda e Turismo da Escola de

Psicologia, Matemática, Estratégia e bases de

Comunicação e Artes da USP (ECA-USP). O

dados, algoritmos podem ajudar a desenvol-

ciclo é promovido pelo professor Luis Mila-

ver uma ‘datacracia’ que colabore para a

nesi, do Departamento de Informação e Cul-

compreensão e gestão pública. Pode ser me-

tura da ECA-USP.

ritocrática, burocrática ou tecnocrática. Por

O tema escolhido foi a Datacracia. A

isso, deve ser acompanhada de um sistema

exposição, nas palavras do professor Luli,

jurídico e institucional forte, que proteja li-

abordou "as tecnologias de ‘big data’, que

berdades individuais enquanto estimula a

usam teorias computacionais para prever di-

transparência."

Seminário de Infoeducação: "A experiência
francesa"
Lilian Leme Bianconi
No dia 12 de novembro, aconteceu o

ar nas escolas secundárias. Falou também

promovi-

de seu trabalho no Grupo de Pesquisa em

do pelo Colabori (Colaboratório de Infoedu-

Cultura e Informação (GRCDI), grupo inter-

cação da ECA-USP), que teve como tema

regional (Bretanha, Pays de Loire, Norman-

“Pedagogias da informação em debate: a ci-

dia) que reúne pessoas envolvidas em dife-

ência da informação como objeto educacio-

rentes abordagens de trabalho e de investiga-

nal”. O evento aconteceu no Centro de Pes-

ção em torno da literacia da informação e do

quisa e Formação do SESC SP e teve como

ensino na área de informação.

Seminário

de

Infoeducação,

convidado especial o Prof. Alexandre Robert
Serres, da Université de Rennes 2 (França).
O Prof. Serres discorreu sobre a experiência francesa na formação de bibliotecários educadores, com o objetivo de atu28

Conheça o trabalho do grupo no site:
http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/veillerecherche/culture-informationnelle/le-grcdi
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Aconteceu na Biblioteca

Debate do ciclo Diversidade na Biblioteca: “Em
defesa da família, que família queremos?”
Tatiana Carvalho de Freitas
No dia 24 de setembro de 2015, foi

Para discutir esse Estatuto da Família,

aprovado, por 17 votos contra 5, em uma co-

foi realizado um debate na Biblioteca, parte

missão especial da Câmara dos Deputados, o

do ciclo Diversidade na Biblioteca, contando

Estatuto da Família (Projeto de Lei 6.583/13).

com a presença da psicóloga e doutoranda

De autoria do deputado Anderson Ferreira

pela Pontifícia Universidade Católica de São

(PR-PE), o projeto reconhece como família

Paulo (PUC/SP) Mariana Farias, do Conselho

apenas o núcleo formado por homem e mu-

Regional de Psicologia da 6ª Região (CRP

lher

seu(s)

SP), do psicólogo e doutorando pelo Instituto

filho(s). Trata-se de um texto que exclui mui-

de Psicologia da USP (IPUSP) Luís Saraiva,

tas configurações de famílias existentes no

da professora do IPUSP Belinda Mandel-

Brasil, como crianças que moram com tios,

baum, coordenadora do Laboratório de Estu-

tias ou avós, além de irmãos que moram jun-

dos da Família (LEFAM-IPUSP), e mediação

tos e famílias homoafetivas e homoparentais.

da aluna Jo Camilo.

ou

por

pai ou

mãe

com

Debate do ciclo Diversidade na Biblioteca: “Em defesa da família, que família queremos?”. Salão de Estudos
da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 30 de setembro de 2015. Foto: Renato Passos.
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Aconteceu na Biblioteca

Segundo os/as debatedores/as, a com-

projeto podem vir a sofrer alterações com o

posição de família, tal como compreendida

tempo, perdendo, portanto, a proteção hoje

pelo projeto, exclui formatos que não permi-

garantida.

tem a reprodução e que, segundo o texto, são

Portanto, como concluíram os/as de-

baseadas em “mero afeto”, como se a ques-

batedores/as, esse Estatuto da Família apro-

tão emocional fosse secundária.

vado pela comissão especial da Câmara dos

Segundo a psicóloga Mariana Farias, a

Deputados deve ser entendido não como

exclusão de famílias homoafetivas e homo-

uma garantia de segurança às famílias brasi-

parentais da configuração tradicional de fa-

leiras, mas em um quadro mais amplo de vi-

mília está assentada em alguns mitos. Esses

olação de direitos humanos, já que exclui mi-

mitos são falsas ideias que vem sendo repeti-

lhares de arranjos familiares hoje existentes

das e reforçadas em diversos meios ao longo

no País, além de se basear em valores estrita-

dos anos. Entre elas, está a noção de que ho-

mente religiosos, ferindo a noção de Estado

mossexuais são pessoas desajustadas social-

Laico.

mente e mais predispostas a distúrbios emo-

O CRP SP, assim como outras entida-

cionais; de que crianças criadas por homosse-

des, está mobilizado para barrar esse projeto

xuais tendem a se tornar homossexuais; de

que desconsidera as múltiplas formas de fa-

que crianças filhas de dois pais ou de duas

mílias existentes na sociedade brasileira e pa-

mães tendem a ser abusadas sexualmente ou

ra alcançar, de fato, uma proteção legal e so-

ter problemas de desenvolvimento, entre ou-

cial para os arranjos familiares do País.

tros. Segundo a psicóloga, a única ideia verdadeira reproduzida é a de que filhos/as de
pais ou mães homossexuais estão sujeitos/as
a sofrer homofobia. O que poderia auxiliar
na proteção dessas famílias seria justamente
um apoio jurídico, exatamente o contrário do
oferecido por esse Estatuto da Família aprovado, que apenas reforça preconceitos e au-

Confira o texto completo do Projeto de
Lei 6.583/2013 no site da Câmara
dos Deputados:
http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=597005

menta a vulnerabilidade dessas pessoas.
A professora Belinda Mandelbaum
lembrou que a noção de família sofreu grandes mudanças ao longo da história, fato que
o Estatuto da Família ignora, tratando o conceito como se fosse único e imutável. Além
disso, mesmo as famílias que hoje se encaixam no padrão tradicional defendido pelo
30
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Aconteceu na Biblioteca

Lançamento do livro História e Filosofia da
Neurociência
Aline Frascareli
No dia 19 de novembro, no Salão de
Estudos Lígia A. Amaral da Biblioteca Dante

Pessoa Junior, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

Moreira Leite do IPUSP, aconteceu o evento

De acordo com a sinopse do livro, a

de lançamento do livro História e Filosofia da

publicação visa promover o debate acerca

Neurociência, organizado pelos pesquisado-

das Neurociências dentro de um escopo mais

res Francisco Rômulo Monte Ferreira, Dou-

próximo da pesquisa acadêmica, a partir do

tor pelo Instituto de Psicologia da USP

olhar multidisciplinar das Ciências Huma-

(Programa de Pós-Graduação em Neurociên-

nas. Apresenta-se ao leitor um panorama do

cias e Comportamento), Hamilton Haddad

debate histórico e filosófico que permeia a

Junior, do Instituto de Biociências da USP,

aventura neurocientífica. A obra busca con-

Maria Inês Nogueira, do Instituto de Ciên-

tribuir de maneira original para a área de

cias Biomédicas da USP, e Osvaldo Frota

História e Filosofia da Neurociência e, quem
sabe, iniciar uma série de publicações que
fortaleça a integração das pesquisas feitas no
Brasil com aquelas feitas internacionalmente,
onde a área já é bastante forte.
O evento, que contou com diversas
palestras, foi organizado pelo Programa de
Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento do IPUSP.

Confira a programação completa do evento:
http://www.ip.usp.br/portal/index.php?
option=com_content&view=article&id=5408%
3A2015-09-28-21-56-09&catid=45%
3Aeventos&Itemid=83&lang=pt.

Capa do livro História e Filosofia da Neurociência.
Foto: Liber Ars / Divulgação.
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Aconteceu na Biblioteca

Visita de professores e alunos do Centro Universitário de Patos de Minas Gerais (UNIPAM)
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
No dia 6 de novembro, recebemos a

Centro de Memória do IPUSP. Realizamos

agradável visita de professores e alunos do

ainda uma breve apresentação das principais

Centro Universitário de Patos de Minas

bases de dados na área de Psicologia.

Gerais (UNIPAM). Durante a visita, fizemos

A visita foi conduzida pelas bibliotecá-

uma apresentação da Biblioteca física. Na Sa-

rias Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

la de Capacitação, falamos um pouco mais

e Lilian Leme Bianconi. Os alunos do UNI-

sobre a instituição, nossos serviços e produ-

PAM vieram acompanhados pela Profa. Re-

tos, demonstramos a Biblioteca Virtual em

jane Burgos, psicóloga e responsável técnica

Saúde - Psicologia (BVS-Psi) e o então site do

pela Clínica de Psicologia do UNIPAM.

Visita de professores e alunos do Centro Universitário de Patos de Minas Gerias (UNIPAM) à Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP. Sala de Capacitação, 6 de novembro de 2015.
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Novas aquisições

Livros
Elaine Cristina Domingues Martins
A Biblioteca do IPUSP incorporou 189 livros novos no acervo, no período de agosto a
dezembro de 2015. Destacamos as seguintes publicações, que têm como autores ou organizadores docentes do Instituto de Psicologia da USP:

Dunker, C. I. L., & Kyrillos Neto, F. (2015). Psicanálise e
saúde mental (238 pp.). Porto Alegre: Criação Humana.

Gurski, R., Rosa, M. D., & Poli, M. C. (Orgs). (2014). Debates sobre a adolescência contemporânea e o laço social
(203 pp.). Curitiba: Juruá.

Patto, M. H. S. (2015). A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia (4a ed., 454 pp.). São Paulo:
Intermeios.

Simon, R. (2010). Psicologia clínica preventiva: novos fundamentos (2a ed., 151 pp.). São Paulo: E.P.U.

Souza, M. P. R., Silva, S. M. C., & Yamamoto, K. (Orgs).
(2014). Atuação do psicólogo na educação básica: concepções, práticas e desafios (318 pp.). Uberlândia: EDUFU.

Boletim Informativo, ano V, n. 7/8, set./out./nov./dez. 2015.

33

Novas aquisições

Acesse o site da Biblioteca e conheça as
novas aquisições de livros:
http://www.ip.usp.br/biblioteca

Exposição das novas aquisições da Biblioteca do IPUSP.

Dissertações e teses
Elaine Cristina Domingues Martins
Foram cadastradas 52 novas publicações na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
da USP (BDTD) no período de setembro a novembro de 2015. Acesse a lista completa e conheça os novos trabalhos incorporados ao acervo.

Dissertações e teses incorporadas ao acervo da Biblioteca do IPUSP.

34

Clique e acesse a Biblioteca Digital de
Teses e Dissertações da USP:

Acesse o site da Biblioteca e confira as novas
aquisições de dissertações e teses:

http://www.teses.br/

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

Produção do IPUSP

Produção científica do corpo docente e técnico
do IPUSP - setembro a novembro de 2015
Lilian Leme Bianconi
Silvana Amélia Xavier de Aguiar Bonifácio
Nos meses de setembro a novembro de 2015, foram cadastrados 106 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:
Quadro. Total de trabalhos da produção científica do corpo docente e técnico do IPUSP cadastrados no
Dedalus nos meses de setembro a novembro de 2015.
Tipo de trabalho

Quantidade

Artigo de Jornal - Dep / Entr - Nacional

1

Artigo de Periódico - Carta / Editorial - Nacional

2

Artigo de Periódico - Internacional

10

Artigo de Periódico - Divulgação - Nacional

4

Artigo de Periódico - Nacional

25

Artigo de periódico - Resenha - Nacional

1

Monografia / Livro - Ed / Org - Nacional

1

Monografia / Livro - Nacional

5

Parte de Monografia / Livro - Nacional

14

Parte de Monografia / Livro - Apres / Pref / Posf - Nacional

6

Texto na web - Nacional

35

Trabalho de evento - Internacional

1

Trabalho de evento - Resumo - Internacional

1

Total

106
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Título do

Produção do IPUSP

Docente e funcionário do IPUSP, dê
visibilidade à sua publicação e à produção 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.
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Acesse o Dedalus ou o Portal de Busca
Integrada da USP e pesquise a
produção científica do IPUSP:
http://www.sibi.usp.br/
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Título do
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Revista Pesquisa FAPESP publica resenha
sobre o livro A Glette, o Palacete e a
Universidade de São Paulo
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
É com alegria que divulgamos a bela

O texto de Martins é rico em informa-

resenha “A Figueira e a USP”, sobre o livro

ções e traz à tona memórias da velha figuei-

A Glette, o Palacete e a Universidade de São Pau-

ra, do extinto palacete e de pessoas que con-

lo, de autoria do Professor Emérito José de

viveram no casarão (professores, alunos e

Souza Martins, publicada na edição de se-

funcionários). Agradável e harmonioso de

tembro de 2015 (n. 235, pp. 96-97), da revista

ler, desperta a curiosidade do leitor para a

Pesquisa FAPESP.

leitura do livro, além de traçar um breve re-

Logo no início da resenha, José de Sou-

lato sobre a USP, em particular a antiga Fa-

za Martins evoca a figueira da Alameda

culdade de Filosofia, Ciências e Letras. No

Glette, árvore que marcou a trajetória de

final da resenha, o autor destaca:

muitos estudantes que passaram pelo Palacete Jorge Street, que ilustra a capa do livro:

O livro é não só rico em detalhes históricos sobre o
estabelecimento e sobre docentes e alunos que se
destacaram na história de diversos campos do conhe-

Uma velha figueira no terreno baldio da alameda
Glette, em São Paulo, transformado em estacionamento, entrou no imaginário de toda uma geração
de

antigos

alunos

da

Universidade

de

São

Paulo (USP) e tornou-se símbolo de seus anos de
formação universitária.

cimento. É rico, também, de imagens fotográficas
oriundas de arquivos da própria família Street como
ainda de arquivos de pessoas ligadas à origem da
USP. Uma verdadeira história visual da universidade... Um belo e emocionante documento de uma geração que não se perdeu no tempo nem abriu mão da
memória enquanto alimento vital do espírito.

Os organizadores do livro, Aparecida
Angélica Z. Paulovic Sabadini, Carlos R. Vilela, Neuza Guerreiro de Carvalho e Viktoria
Klara L. Osorio, agradecem ao Professor José
de Souza Martins, parabenizando-o pelo belíssimo trabalho. Agradecem, também, à revista Pesquisa FAPESP pela publicação e destaque do trabalho no Programa Pesquisa
Figueira da Glette, no estacionamento Princesa, alameda Glette, n.
463, com a rua Guainases, 16 de fevereiro de 2014.
Foto: Simon Plestenjak.
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José de Souza Martins é sociólogo e Professor Emérito
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
da Universidade de São Paulo. É Membro da Junta de
Curadores do Fundo Voluntário da ONU contra as Formas Contemporâneas de Escravidão, de 1998 a 2007.
Recebeu o Prêmio Florestan Fernandes (Sociedade Brasileira de Sociologia, 2007). Foi eleito para a Cadeira nº
22 da Academia Paulista de Letras, em 11 de junho de
2015. Entre outros livros, é autor de A sociologia como
aventura (Contexto, 2014) e Linchamentos: a justiça popular no Brasil (Contexto, 2015). (Fonte: Currículo Lattes,
http://lattes.cnpq.br/).

Não deixem de ler o texto completo da
resenha, que está disponível em:
http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/09/15/
a-figueira-e-a-usp/

Entrevista sobre o livro A Glette, o Palacete e a
Universidade de São Paulo, no programa
Pesquisa Brasil
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Em virtude da bela resenha “A Figueira

ência, tecnologia, humanidades, meio ambi-

e a USP”, sobre o livro A Glette, o Palacete e a

ente, entre outros assuntos divulgados na

Universidade de São Paulo, de autoria do Pro-

revista”. Assim, a cada semana o Programa

fessor Emérito José de Souza Martins, publi-

conta com a presença de um pesquisador

cada na edição de setembro de 2015 (n. 235,

convidado no estúdio, “para conversar sobre

pp. 96-97) da revista Pesquisa FAPESP, os or-

os projetos desenvolvidos, e ainda, apresen-

ganizadores da publicação receberam um

tar uma seleção musical preparada com ex-

convite para falar sobre o livro no programa

clusividade para o programa”. Pesquisa Brasil

Pesquisa Brasil (Rádio USP FM).

vai ao ar às sextas-feiras, das 13h00 às 14h00

A entrevista, com Aparecida Angélica

(http://www.radio.usp.br/?page_id=2137).

Z. Paulovic Sabadini, foi conduzida por Fabrício Marques, editor da Revista Pesquisa
FAPESP. Com 8 minutos de duração, foi
transmitida na rádio USP FM no dia
9 de outubro.
O Programa Pesquisa Brasil, em parceria
com a revista Pesquisa Fapesp, apresenta “as
principais novidades da produção científica

Para ouvir a entrevista, acesse o link:
http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/10/09/
memorias-de-uma-decapitacao-de-umpalacete-e-de-rios-e-mapas/

Em seguida, clique em “Baixar o MP3”.
A entrevista começa 15 minutos após o
início do programa.

brasileira, traz semanalmente notícias de ci38
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Biblioteca Mário de Andrade passa a ter
funcionamento 24h
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Em novembro, foi implementado o

Com a ampliação do horário de funci-

novo horário de funcionamento da Biblioteca

onamento, a biblioteca implantará um siste-

Mário de Andrade. A segunda maior biblio-

ma de autoatendimento, que permitirá em-

teca do Brasil agora funcionará 24h, sete dias

préstimos de livros do acervo circulante a

por semana. A iniciativa, que comemora os

qualquer hora. Novos projetos também mar-

90 anos da instituição, tem como objetivo

cam a nova fase da Mário de Andrade, como

manter o crescimento da biblioteca e trans-

a criação de uma seção de quadrinhos e o de-

formá-la num centro cultural, diversificando

senvolvimento da plataforma digital Coleção

suas atividades.

Periódicos Nacionais, em parceria com ou-

Em outubro, houve uma primeira ses-

tras bibliotecas brasileiras.

são noturna, marcando a abertura da exposição Pasolini e Seus Universos, que homenageia o escritor e cineasta italiano. A abertura
contou com instalações de Lourival Cuquinha, Mônica Piloni e Osvaldo Piva, sarau e
performances, tendo como foco a obra de Pasolini,

e

festa

comandada

por

DJ

Confira a notícia completa no site
do Catraca Livre:
https://catracalivre.com.br/sp/agenda/gratis/
biblioteca-mario-de-andrade-passa-afuncionar-em-periodo-integral/

convidado.

Interior do edifício da Biblioteca Mário de Andrade. Foto: Sylvia Masini / Biblioteca Mário de Andrade / Divulgação.
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Seminário do CFP discutiu a condição do
idoso no Brasil
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
O Conselho Federal de Psicologia

a efetivação do direito à vida, à saúde, à ali-

(CFP) realizou no dia 1º de outubro, Dia In-

mentação, à educação, à cultura, ao esporte,

ternacional do Idoso, um seminário para de-

ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberda-

bater questões ligadas à situação da pessoa

de, à dignidade, ao respeito e à convivência

idosa no Brasil, tendo como foco o trabalho

familiar e comunitária.

dos profissionais de Psicologia junto a essa

Maria Luisa Teixeira, assistente social

parcela da população nos CRAS, CREAs e na

e integrante do Conselho Nacional da Pessoa

prática clínica. Em 2025, mais de 30 milhões

Idosa (GO), fez um balanço das políticas re-

de brasileiros estarão com mais de 60 anos de

lativas à população idosa e apontou os prin-

idade.

Nesse contexto, torna-se cada vez

cipais problemas relatados nos espaços de

mais importante analisar e discutir a atual

escuta e acolhimento. Jurilza Maria Barros de

condição dos nossos idosos e as perspectivas

Mendonça, representante da Secretaria de

futuras.

Políticas de Previdência Social do Ministério

O evento comemorou, também, os 12

da Previdência, apresentou conquistas e de-

anos de sanção do Estatuto do Idoso. Criado

safios atuais no âmbito das políticas públicas

em 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Ido-

para os idosos. Wadson Arantes Gama, pre-

so dispõe sobre o papel da família, da comu-

sidente do Conselho Regional de Psicologia

nidade, da sociedade e do Poder Público de

da 9ª Região (CRP-09 Goiás) e representante

assegurar ao idoso, com absoluta prioridade,

do CFP na atividade, destacou a relevância

Imagem: Rede de Mobiblização Social.

1º de outubro
Dia Internacional do Idoso

do debate do ponto de vista do trabalho do
(a) psicólogo (a).

Confira a notícia completa no site do CFP
e o vídeo do evento na íntegra
no Youtube:
http://site.cfp.org.br/seminario-avaliou-acondicao-da-pessoa-idosa-no-brasil/
https://www.youtube.com/watch?
v=9sxlq6RlrUw
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Base de dados PEP Web (Psychoanalytic Electronic Publishing)
Ana Rita Junqueira Linguanotto
Docentes, pesquisadores, alunos e de-

abordagem também aberta de revisão

mais interessados em Psicanálise voltam a

por pares e debate. Os trabalhos sub-

contar com o acesso à base de dados PEP

metidos e os comentários são abertos,

Web (Psychoanalytic Electronic Publishing),

permitindo o acesso a uma comunidade

interrompido desde 2014.

mais ampla que pode contribuir nas

O acesso está liberado mediante o re-

discussões. O IJP Open aceita submis-

conhecimento do “range” de IPs da USP e

sões e comentários em múltiplas lín-

também via VPN para a comunidade USP

guas, inclusive o português. Assinantes

cadastrada nesse serviço.

da PEP Web podem participar do IJP
Open mediante cadastro. As instruções
estão disponíveis em: http://www.ijp-

Diferenciais da base

open.org/register.html.


Possibilidade de acesso e download de

mais detalhadas pode ser obtidas em:

textos no formato eletrônico desde os

http://www.pep-web.org/toc.php?

primeiros volumes (de anos até mesmo

journal=ijpopen;

anteriores a 1918) para 59 títulos consi

Informações



Base de Vídeos: palestras e documentá-

derados “première” na área;

rios em vídeo, todos com transcrição do

Disponibilidade de acesso e download

texto completo, que permite a busca e o

de 96 livros considerados clássicos da

acesso direto a qualquer parte do vídeo,

Psicanálise, como por exemplo as obras

clicando sobre o texto.

completas

de

Sigmund

Freud

(Gesammelte Werke: Chronologisch Ge-

Em breve, o acesso à base poderá ser

ordnet, volumes 1-18, e The Standard Edi-

feito por meio do Portal de Busca Integrada -

tion of the Complete Psychological Works of

Bases (A-Z).

Sigmund Freud, volumes 1-24);


Open Peer Review and Debate: oferecido pelo International Journal of Psychoa-

Acesse e conheça a base PEP Web:

nalysis (IJP), em parceria com a base

www.pep-web.org

PEP. O IJP Open é um periódico eletrônico de acesso livre que adota uma
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Relatório discute o uso de indicadores na avaliação científica no Reino Unido
Aline Frascareli
A matéria “Cuidado com a maré”, de
Fabrício

Marques,

publicada

na

revis-

ta Pesquisa FAPESP em outubro de 2015 co-

responsável”, baseada em cinco pontos: humildade, robustez, transparência, diversidade e reflexividade.

menta alguns pontos abordados no docu-

Sergio Salles-Filho, professor da Uni-

mento The metric tide (A maré das métricas).

versidade Estadual de Campinas (Unicamp)

O relatório discute a utilidade e o uso abusi-

e coordenador do Grupo de Estudos sobre

vo de indicadores no julgamento do mérito

Organização da Pesquisa e da Inovação

de

(Geopi), comenta na matéria que “Em certas

universidades

e

grupos

de

áreas, o mais importante não é publicar arti-

pesquisa.
De acordo com a matéria, "Diante da

gos, mas produzir manuais usados na indús-

constatação de que se disseminaram parâme-

tria, promover mudanças nas políticas públi-

tros

impacto

cas ou mudar as diretrizes da política econô-

e rankings universitários, o grupo sugere par-

mica. Os processos de avaliação estão se

cimônia ao empregá-los." A equipe ainda

transformando e daqui a 20 anos serão muito

apresenta no relatório o conceito de “métrica

diferentes.”

como

indicadores

de

O documento elaborado pela equipe
interdisciplinar, encomendado pelo
Higher Education Funding Council for
England (HEFCE), órgão responsável
por financiar e avaliar o sistema universitário e de pesquisa da Inglaterra,
está disponível em:

Para ler o texto completo da notícia da
revista Pesquisa FAPESP, acesse:
http://revistapesquisa.fapesp.br/2015/10/14/
cuidado-com-a-mare/

http://www.hefce.ac.uk/pubs/rereports/
Year/2015/metrictide/Title,104463,en.html
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Museu do Amanhã é inaugurado no Rio de
Janeiro
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
O Museu do Amanhã abriu suas por-

partir das perspectivas da sustentabilidade e

tas ao público no último dia 19 de dezembro.

da convivência. Norteado por perguntas que

Projetado pelo arquiteto espanhol Santiago

acompanham desde sempre a humanidade –

Calatrava, o novo espaço cultural carioca é

De onde viemos? Quem somos? Onde esta-

resultado de uma parceria entre a Prefeitura

mos? Para onde vamos? Como queremos ir?

do Rio de Janeiro e a Fundação Roberto Ma-

–, apoia-se em um conceito fundamental: o

rinho, com o apoio do Banco Santander.

amanhã não é uma data no calendário, não é

O novo museu de ciência do Rio convida seus visitantes a refletir o mundo em

um destino final; ele é uma construção que
começa hoje, agora.”

que vivemos e as perspectivas e desafios pa-

Juntamente com o Museu de Arte do

ra as gerações futuras. Segundo seus ideali-

Rio (MAR), o Museu do Amanhã se insere

zadores, “O museu examina o passado, apre-

nas iniciativas do projeto Porto Maravilha,

senta tendências do presente e explora cená-

que tem como objetivo revitalizar a região

rios possíveis para os próximos 50 anos a

portuária do Rio de Janeiro.

Para ler a notícia completa do
G1, acesse:
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/
noticia/2015/12/museu-do-amanha-abreportas-ao-publico-partir-deste-sabado.html

Confira o site do Museu do Amanhã:
http://museudoamanha.org.br/pt-br

Foto: Museu do Amanhã / Divulgação.
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Memória

20 anos do prédio da Biblioteca do IPUSP
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Neste ano de 2015, em que o prédio da nossa Biblioteca faz aniversário, recuperamos
no Boletim alguns registros desses 20 anos. Para encerrar o ano, escolhemos mais uma foto histórica, que retrata as obras de construção do prédio da nossa instituição. Em 2016, relembraremos mais momentos e recuperaremos mais registros relacionados ao aniversário do nosso
querido prédio da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP. Aguardem!

Obras do prédio da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP. Imagem digitalizada a partir do original disponibilizado pelo Centro Acadêmico “Iara Iavelberg” do Instituto de Psicologia da USP.
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Ari Edson Dario Ferreira
É Analista Contábil e Financeiro no Serviço de Materiais
do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
Nascido em Bauru-SP, é formado em Administração com
Pós-Graduação (MBA) em Gestão e Tecnologia da Qualidade pela Escola Politécnica da USP.

É com grande satisfação que apresentamos a primeira entrevista do
Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia
da USP. Iniciamos esta seção entrevistando o nosso colega Ari Edson Dario Ferreira, que a convite da Comissão Editorial do Boletim gentilmente
nos falou sobre parte de sua rica trajetória no Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (IPUSP).
A entrevista foi realizada no Centro de Memória do IPUSP (CMIPUSP) em 29 de outubro de 2015. Antes de apresentarmos nossa conversa, gostaríamos de agradecer, em nome da equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, a disponibilidade e colaboração de Ari Edson Dario
Ferreira. Para nós, foi uma grande honra ouvir nosso colega e grande colaborador do Instituto.
Assim, é com muita alegria que compartilhamos com nossos leitores
o resultado desse amigável encontro e agradável entrevista! Boa leitura!
Comissão Editorial do Boletim Informativo da Biblioteca
Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP
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Comissão Editorial do Boletim Informativo da Biblioteca
Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da USP
entrevista o funcionário Ari Edson Dario Ferreira

Comissão Editorial do Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, durante a entrevista com o
funcionário Ari Edson Dario Ferreira. Sala do Centro de Memória do IPUSP, 29 de outubro de 2015.
Foto: Wanderley Correaia de Moraes.

Comissão Editorial. Ari, gostaríamos de começar a entrevista com uma rápida contextualização
sobre o seu ingresso no Instituto de Psicologia da USP. O que o motivou ainda tão jovem a trabalhar na Universidade? Quando iniciou suas atividades no Instituto e em que área atuava?
Ari Edson Dario Ferreira. Minhas atividades no Instituto de Psicologia tiveram início no dia 8 de
julho de 1971. Era o começo do Instituto e contávamos com poucos funcionários. Ingressei como servente no Setor de Serviços Gerais. Trabalhava na Biblioteca na parte da manhã e à tarde, no Setor de Serviços Gerais.
Comissão Editorial. Então, logo no início de sua carreira, no começo dos anos 70, você trabalhou
na Biblioteca. Nessa época, a Biblioteca estava iniciando suas atividades no Instituto com o
acervo proveniente das cadeiras de Psicologia existentes na antiga Faculdade de Filosofia,

48
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Ciências e Letras. Como foi sua experiência durante o período em que trabalhou na Biblioteca
e que atividades desenvolvia?
Ari Edson Dario Ferreira. A experiência foi muito boa, tive oportunidade de colaborar com a
formação e organização da Biblioteca. Essa experiência me fez reconhecer as reais necessidades da Biblioteca, quando passei a fazer as aquisições dos livros e móveis para a instituição.
No início das minhas atividades, recolhia os livros e revistas para repor nas estantes e tirava o
pó dos materiais, pois o prédio onde ficava a Biblioteca era um barracão sem forro. Nesse período, havia três funcionários. Exerci essa função até 1972, quando prestei concurso para contínuo-porteiro.

Ari Edson Dario Ferreira, durante as comemorações dos 40 anos do IPUSP.
Saguão do Edifício Prof. César Ades (Bloco G) do Instituto de Psicologia da
USP, 2 de agosto de 2011. Foto: Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini.
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Comissão Editorial. Você ingressou na Universidade de São Paulo logo após a Reforma Universitária de 1968 e durante a Ditadura Militar (1969 a 1985). Como era a Cidade Universitária e o
Instituto de Psicologia naquela época?
Ari Edson Dario Ferreira. O Instituto crescia e se desenvolvia naturalmente. Meu contato maior
era com a área administrativa do Instituto. Não tínhamos esta estrutura hierárquica que temos
hoje. Havia somente o diretor e o secretário como responsáveis. Não tínhamos assistentes de
direção. Os processos de compras eram realizados de acordo com a Lei Estadual n° 89/72 e não
a lei federal. A Cidade Universitária crescia em número de prédios na mesma proporção que
aumentava o número de funcionários, professores e alunos.
Comissão Editorial. É rica e notável a sua vivência institucional, você foi testemunha da formação e desenvolvimento do Instituto de Psicologia, criado pelo Decreto Estadual n. 52.326, de 16
de dezembro de 1969, na Cidade Universitária. Como você vê as mudanças que aconteceram
na instituição durante esses 44 anos? O que mais te marcou?
Ari Edson Dario Ferreira. O que mais me marcou ao longo desses anos foi o desenvolvimento
tecnológico. No início, nosso trabalho era desenvolvido todo manualmente, com máquina de
escrever manual, consulta a leis, normas e legislação em geral. Tudo era registrado em caderAri Edson Dario Ferreira, Luzia Franco do Nascimento, Dinorá da Silva
Ferro e Dalva Aparecida
Paes da Silva, visitando
as obras durante a construção do Bloco G
(Administração) do Instituto de Psicologia da
USP, 18 de fevereiro de
2004. Foto: César Ades.
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nos e havia alguns poucos telefones. A evolução dos meios de comunicação realmente foi
muito grande, do telegrama ao e-mail, passando pelo telex, fax e tudo mais. Infelizmente, o
que não mudou foi o modelo de gestão da Universidade.
Comissão Editorial. Você trabalhou muitos anos como assistente financeiro do IPUSP. Poderia
nos falar um pouco sobre sua atuação nessa função? Quanto tempo ficou na Assistência? E hoje, em que área atua e quais são suas atividades no Instituto etc.?
Ari Edson Dario Ferreira. A partir de 1974, passei a exercer a função de escriturário, passando
em 1975 para encarregado do Setor de Compras. Em 1981, assumi a chefia da Seção de Tesouraria. Em 1983, fui para a chefia da Seção de Material. Em 1984, volto para a chefia da Seção de
Tesouraria, onde permaneço até 1989, quando assumo a função de assistente técnico para assuntos financeiros, exercendo essa função durante 20 anos. Hoje atuo no Serviço de Materiais,
mais especificamente na área de compras.
Comissão Editorial. Nesse contexto, você conviveu com todos os diretores do IPUSP, vamos
lembrar: professores doutores Arrigo Leonardo Angelini (Três gestões: 1970-1974; 1976-1980;
1984-1988), Dante Moreira Leite (Gestão: 1974-1976), Maria José Aguirre (Gestão: 1980-1984),
Zélia Ramozzi-Chiarottino (Gestão: 1988-1992), Sylvia Leser de Mello (Gestão: 1992-1996), Lino de Macedo (Gestão: 1996-2000), César Ades (Gestão: 2000-2004), Maria Helena Souza Patto
(Gestão: 2004-2008), Emma Otta (Gestão: 2008-2012), Gerson Yukio Tomanari (a partir de
2012). E, também, com diversos professores, alunos e funcionários. Com relação a essa convivência, algum fato específico marcou você?
Ari Edson Dario Ferreira. Não me lembro de um fato marcante. Acho que consegui me adaptar
à maneira como cada um exerceu suas funções, como cada Diretor desenvolveu seu mandato.
Acho que foi tudo muito natural, de acordo com as necessidades do momento.
Comissão Editorial. Na comemoração dos 30 anos de criação do IPUSP, durante o evento 30
Anos do Instituto de Psicologia da USP: Identidade e Perspectivas, em 6 de novembro de
2001, você falou em nome dos funcionários do Instituto. Como se sentiu nos representando e
fazendo parte das comemorações?
Ari Edson Dario Ferreira. Foi um momento muito importante na minha vida profissional. Em
1979, tivemos uma greve de 29 dias que reivindicava reajuste salarial. Foi a primeira de que
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participei ativamente como representante da Psicologia. Dali em diante, de maneira formal ou
informal, representei os funcionários em várias ocasiões. Fui o primeiro presidente do nosso
Grêmio, fui eleito representante dos funcionários no Conselho Técnico Administrativo (CTA/
IP), na primeira Comissão Setorial de Avaliação e em outras comissões.

Ari Edson Dario Ferreira, falando em nome dos funcionários do IPUSP, durante o evento 30 Anos do Instituto
de Psicologia da USP: Identidade e Perspectivas. Biblioteca do Instituto de Psicologia da USP,
6 de novembro de 2001.

Comissão Editorial. Temos duas fotos históricas no Centro de Memória da festa de final de ano
do IPUSP, que retratam sua participação e ilustram a entrevista. Uma se refere à “Dança Grega”, apresentada pelos funcionários e professores em 1983, e a outra retrata você e os funcionários Luiz Antônio de Oliveira e Adalberto Xavier, marido da nossa colega Heliana Dória Xavier, responsável pela Tesouraria, cantando e tocando, em 1994. Poderia falar um pouco sobre
esses dois eventos e como eram as festas de final de ano no Instituto?
Ari Edson Dario Ferreira. Em nossas festas de final de ano e durante o ano também, havia a participação da maioria dos funcionários e docentes, incluindo a família, como se pode perceber.
Ao fundo da segunda foto citada, podemos ver uma menina segurando uma carteira escolar, é
minha filha, Lara Eugênia. Os docentes também traziam a família, as festas eram muito anima-
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Festa de Final de Ano do IPUP. “Dança Grega”, apresentada pelos funcionários e professores do IPUSP. Da esq.-dir.:
Aida Helena Dias, Zulmira Pessoa Alves Parras, Fernanda Porfirio de Matos, Ana Maria Aguirre (primeira fila); Ari
Edson Dario Ferreira, Profa. Eliana, Dinorá Silva Ferro, Irineu Molina, Edinalva Tanajura Cruz Souza (segunda fila).
Instituto de Psicologia da USP, antigo Bloco B, Salão Nobre (atualmente Bloco D), 1983.

Festa de Final de Ano do IPUSP. “Funcionários tocando e cantando”. Da esq.-dir.: Ari Edson Dario Ferreira, Luiz
Antônio de Oliveira e Adalberto Xavier. Instituto de Psicologia da USP, dezembro de 1994.
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das, fazíamos distribuição de brindes, cantávamos, dançávamos, muitas vezes até com ensaios, como a “Dança Grega”, que teve coreografia elaborada pela professora Ana Maria de Barros Aguirre. Tivemos muitos momentos agradáveis nos ensaios.
Comissão Editorial. Agora, queremos conhecer um pouco mais do Ari fora da instituição. Você
tem algum hobby? Quais são seus filmes, livros, programas de TV, música favoritos? Gostaria
de citar outras preferências que não mencionamos?
Ari Edson Dario Ferreira. Sempre gostei muito de jogar futebol. Até hoje jogo meu futebol com
uma equipe de senhores com idade acima de 50 anos. Gosto de filmes de faroeste, dos antigos
musicais e para não fugir à regra vejo jogos de futebol na TV. Minhas músicas favoritas são
Música Popular Brasileira (MPB), Bossa Nova e Jazz. Aliás, no que diz respeito à música, gosto
muito de cantar Bossa Nova. Faço parte de um trio com violão, bateria e voz. Já fizemos algumas apresentações em bares, aniversário de amigos e até em casamentos. Participamos também de um sarau na PUC de Campinas.
Katia Cristina Pinto e Ari
Edson Dario Ferreira, em
frente à exposição “Arraiá do
IPUSP 2005”, organizada
pelo Centro de Memória do
IPUSP, durante o “Arraiá do
IPUSP 2015”. Saguão do
Edifício Prof. César Ades
(Bloco G) do Instituto de
Psicologia da USP,
2 de julho de 2015.
Foto: Renato Passos.

Comissão Editorial. Ari, você é casado e tem três filhas. Como sua família vê sua trajetória na
Universidade?
Ari Edson Dario Ferreira. No momento, o que elas mais me cobram é a minha aposentadoria.
Gostariam que eu saísse da Universidade o mais breve possível. Mas no geral admiram a mi54
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nha permanência durante todo este período. Sempre que falamos sobre este assunto, tento
mostrar a elas que o meu trabalho na USP nos deu a possibilidade de formar uma grande família. Com a participação da minha esposa Maria do Carmo, pudemos dar às minhas filhas
uma boa educação. As três estudaram em universidades públicas. A Lara Eugênia, nossa filha
mais nova, é formada pela USP. A Ana Sofia, nossa filha do meio, fez UNESP. E a Maria Eleonora, nossa primeira filha, começou fazendo Zootecnia na Universidade Federal de Santa Maria (RS) e terminou fazendo Cinema e Vídeo na FMU. Hoje ela mora em São Francisco (EUA).
Comissão Editorial. Gostaria de deixar alguma mensagem registrada?
Ari Edson Dario Ferreira. Só tenho a agradecer pelas oportunidades que me foram dadas pela
USP e pelo Instituto de Psicologia e a todos os meus colegas com os quais trabalhei direta ou
indiretamente. Foram grandes desafios, que sempre me fizeram crescer e buscar meios para
me superar. Agradeço a vocês, também, por esta oportunidade de deixar registradas algumas
etapas da minha trajetória profissional na Universidade.
Comissão Editorial. Ari, para nós foi uma grande honra ter participado dessa conversa. Agradecemos mais uma vez sua disposição e colaboração.

Comissão Editorial do Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, durante a entrevista com o funcionário Ari Edson Dario Ferreira. Sala do Centro de Memória do IPUSP, 29 de outubro de 2015.
Foto: Wanderley Correia de Moraes.
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Espaço do leitor
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 Informativo: boletimbibip@gmail.com.

Nós queremos saber
a sua opinião. Entre
em contato conosco
e ajude a fazer um
Boletim cada
vez melhor!

Mensagens
Apresentamos a seguir as mensagens
recebidas sobre o último Boletim Informativo, n.6, julho/agosto de 2015. Agradecemos a todos pelas mensagens!
Prezada Angélica e equipe.
Parabéns pelo primoroso Boletim Informativo, que se supera a cada número. Publicação
de grande utilidade para alunos, professores e
pesquisadores no campo da Psicologia.
Prof. Arrigo Leonardo Angelini

Bom dia Angélica e equipe!
Excelente informativo. Conteúdo relevante e
layout limpo!

Oi, Angélica e colegas da Biblioteca.
Parabéns pelos eventos. Parabéns também pelo Boletim Informativo, que sempre traz notícias importantes para nós.
Profa. Maria Júlia Kovács
Instituto de Psicologia da USP

Angélica e equipe,
Adorei a reportagem do CBBD e sempre a Biblioteca do IP tem muita coisa a contar! Parabéns! Obrigada pelo apoio ao nosso evento!
Abraços a todos!
Adriana Cybele Ferrari
Unidade de Bibliotecas e Leitura - Secretaria de
Estado da Cultura do Governo de São Paulo
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Obrigada por divulgar o Boletim. A nossa
querida BVS-Psicologia aparece em destaque e
sempre demonstrando seu crescimento, disseminação e qualidade. A leitura do Boletim
sempre nos ensina mais sobre a Psicologia brasileira.

Oi Angélica!

Silvia Helena Koller
Biblioteca Virtual em Saúde -Psicologia (BVS-Psi)

Célia Rosa
Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade
de São Paulo (SIBiUSP)

Angélica e equipe,
Fico muito feliz em ver um projeto crescer e
dar tão bons frutos. Parabéns pelas matérias e
relevância do Boletim.
Imaculada Cardoso Sampaio
Biblioteca Virtual em Saúde-Psicologia (BVS-Psi)

O Boletim está muito legal e apresenta variedade de assuntos.
Parabéns pelo trabalho!

MUITO BOM, Angélica!!!
Muitos artigos relevantes que indicam a importância do trabalho da Biblioteca, da colaboração de vocês no IP e com nosso trabalho de
pesquisa e disseminação da pesquisa. Dicas
preciosas sobre cursos de escrita científica e o
artigo sobre o índice H e a Web of Science está
super didático.

Parabéns a toda equipe pelo Boletim.
Eliana Maria Garcia
Divisão de Biblioteca
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
da Universidade de São Paulo (ESALQ/USP)

Profa. Vera Paiva
Instituto de Psicologia da USP

Fiquem ligados e conectados conosco: http://site.cfp.org.br/
multimidia/radiopsi/
E nvi em su ge stõ es para o
e-mail radiopsi@cfp.org.br e acompanhem nossa programação.
Em breve, aplicativos
ra Android e IOS.
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Informações aos colaboradores
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 minicurrículo 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 comunidade 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 - Psicologia (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 Virtual 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, envolvendo 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 Bibliográficos 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 informações sobre equipamentos e/ou materiais que foram utilizados no desenvolvimento das atividades 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 instituição e consequentemente contribuir com o trabalho de preservação e divulgação da memória 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.
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Biblioteca Dante Moreira Leite
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 - Bloco C
Cidade Universitária - São Paulo-SP
Telefone: 11 3091.4190
E-mail: bibip@usp.br
Site: www.ip.usp.br/biblioteca

Equipe
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Chefe Técnica
Aline Frascareli
Ana Rita Junqueira Linguanotto
Carla Cristina do Nascimento
Cristiane de Almeida Camara
Elaine Cristina Domingues Martins
Flávio Hermes dos Santos
Helina Alves de Araújo
Lilian Leme Bianconi
Lucia Margarete Gil
Maria Marta Nascimento
Nilza Ventura da Silva
Renato dos Passos
Roseni Vieira Gomes da Silva
Sandra Teixeira Alves
Silvana Amélia Xavier de Aguiar Bonifácio
Tatiana Carvalho de Freitas
Teresa Cristina de Oliveira Peres
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Wanderley Correia de Moraes
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Campus em Foco
| Registros do Campus da Capital da USP

Instituto de Psicologia da USP, 2007. Foto: César Ades (in memoriam).

Quer ver sua foto no Boletim Informativo?
Envie-nos uma foto de sua autoria do Campus da Capital da
USP, incluindo: título da foto, nome do autor e data. As fotos
enviadas serão analisadas pela Comissão Editorial e a escolhida será publicada na contracapa de cada número do Boletim.

Nosso e-mail:
boletimbibip@gmail.com

