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   Editorial 

 Começamos nosso primeiro Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite 

do IPUSP de 2017 desejando a todos os nossos leitores um ótimo ano, em especial aos 

calouros de graduação que iniciam seu primeiro ano letivo no IPUSP e aos alunos in-

gressantes nos cursos de pós-graduação do Instituto! Em março, recebemos os calouros 

para uma visita monitorada e participamos do XI Encontro de Alunos Ingressantes nos 

Programas de Pós-Graduação em Psicologia. Os dois eventos foram oportunidades im-

portantes de familiarizar os novos alunos com o funcionamento da Biblioteca, nossos 

produtos e serviços. 

 Neste início de ano, recebemos uma notícia muito importante com relação ao 

trabalho da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área da Psicologia (ReBAP). A ReBAP foi 

considerada modelo de boas práticas no trabalho cooperativo e compartilhamento de 

recursos entre bibliotecas no livro Biblioteca do século XXI: desafios e perspectivas, publica-

do pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Confira a notícia na página 

8. A Rede, desde 2001, coordena os esforços de diversas instituições com a missão 

de  contribuir para o desenvolvimento da Psicologia no Brasil, através da promoção do 

uso da informação técnico-científica em Psicologia. Parabenizamos a ReBAP por esse 

importante reconhecimento! 

 No período, tivemos uma data especial, o Dia do Bibliotecário, comemorado em 

12 de março. Houve evento sistêmico do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP 

(SIBiUSP) que neste ano surpreendeu com a campanha #EuNaBiblioteca no Facebook, 

com o objetivo de ressaltar a importância das bibliotecas e dos bibliotecários para a so-

ciedade. Confira a foto com a participação da Biblioteca Dante Moreira Leite na página 

9. Aproveitamos para parabenizar todos os colegas de profissão! 

 A partir deste ano, a comunidade IPUSP conta com mais um importante serviço 

disponibilizado pela nossa Biblioteca: o Sistema para Geração Automática de Ficha Ca-

talográfica de Teses e Dissertações. Agora a elaboração da ficha é imediata, após o pre-

enchimento dos dados do autor e do trabalho, tornando o processo mais prático e rápi-

do. Outra iniciativa relevante foi a reformulação dos cursos oferecidos, conforme noti-

ciado na página 15. Serão ministrados diversos minicursos ao longo do ano, cada um 

abordando um tema de interesse dos alunos de graduação, pós-graduação, docentes, 

pesquisadores etc. da área de Psicologia e áreas correlatas. 

 Neste quadrimestre, tivemos dois eventos de destaque, apresentados na seção 

Aconteceu na Biblioteca. Em março, houve a inauguração da Casa das Culturas Indíge-



 

nas no IPUSP, um espaço de integração entre as comunidades indígena e acadêmica. 

Foi uma grande satisfação receber o encerramento do evento, realizado no Salão de Es-

tudos Lígia A. Amaral da Biblioteca. Outro evento marcante foi a homenagem às funci-

onárias Helina Alves de Araújo, Lúcia Margarete Gil e Roseni Vieira G. da Silva, que 

encerraram suas atividades na USP depois de muitos anos de trabalho na Biblioteca 

Dante Moreira Leite. Agradecemos às nossas colegas por todos esses anos de coopera-

ção, parceria, amizade e desejamos muito sucesso nessa nova fase! 

Encerramos, então, nosso primeiro editorial de 2017 convidando os leitores a 

acompanharem o Boletim Informativo durante o ano e dando as boas-vindas, mais uma 

vez, aos novos alunos de graduação e pós-graduação do IPUSP. Que seja um ano letivo 

repleto de leituras e novos aprendizados para todos! 

 

Comissão Editorial do Boletim Informativo  

da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP  

  

  

  

  

https://www.facebook.com/bibliotecaipusp/
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 No dia 13 de março de 2017, às 14h, 

realizamos na Biblioteca Dante Moreira 

Leite a Recepção aos Calouros IPUSP  

2017. 

 Os alunos ingressantes foram re-

cepcionados pelas bibliotecárias Maria 

Marta Nascimento e Lucila Borges Assis e 

convidados a fazer uma visita às depen-

dências da Biblioteca, onde foram instruí-

Recepção aos calouros IPUSP 2017 
Maria Marta Nascimento 

dos sobre o funcionamento da Biblioteca, 

as normas para uso do espaço físico e dos 

acervos, consulta ao catálogo Dedalus, 

prazos para devolução de materiais, entre 

outras informações. 

 Ao final da visita, foi servido um 

lanche e os calouros receberam um brin-

de: uma ecobag com  livros e revistas. 

| Em destaque 

Recepção aos calouros IPUSP 2017 na Biblioteca Dante Moreira Leite. Foto: Wanderley Correa de Moraes.  
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A Rede Brasileira de Bibliotecas da 

Área da Psicologia (ReBAP) foi conside-

rada modelo de boas práticas no trabalho 

cooperativo e compartilhamento de re-

cursos entre bibliotecas no livro Biblioteca 

do século XXI: desafios e perspectivas, orga-

nizado por Anna Carolina Mendonça Le-

mos Ribeiro e Pedro Cavalcanti Gonçal-

ves. Publicado pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) em 2017, o 

livro é fruto de palestras proferidas no 

Dia do Bibliotecário, em 2016.  

A obra apresenta reflexões e alter-

nativas para as bibliotecas repensarem 

seu papel na atualidade e construir novas 

estratégias nas organizações. Dividida em 

12 capítulos, aborda o perfil das  

bibliotecas contemporâneas, inovações, 

novas competências dos bibliotecários, 

perspectivas para bibliotecas em vários 

ambientes institucionais, redes de biblio-

tecas, tecnologias da informação e mídias 

digitais. 

A ReBAP é formada por 184 biblio-

tecas em todo o país que trabalham para 

a manutenção da Biblioteca Virtual em 

Saúde - Psicologia (BVS-Psi), além da 

ReBAP é considerada modelo de melhores 

práticas de trabalho em rede por livro 

publicado pelo IPEA 
Carla Cristina do Nascimento  

fundamental importância para a divulga-

ção, promoção e inserção de conteúdos 

nas 10 bases de dados da BVS-Psi.  

| Em destaque 
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Confira o livro Biblioteca do século XXI: 

desafios e perspectivas na íntegra:  

http://ipea.gov.br/portal/images/stories/

PDFs/livros/

livros/170105_biblioteca_do_seculo_21.pdf 

http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170105_biblioteca_do_seculo_21.pdf
http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170105_biblioteca_do_seculo_21.pdf
http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/170105_biblioteca_do_seculo_21.pdf
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O Dia do Bibliotecário (12 de mar-

ço) foi comemorado no dia 14 de março 

de 2017 pelo Sistema Integrado de Biblio-

tecas da USP (SIBiUSP) com evento sistê-

mico. A temática do evento foi 

“Bibliotecas e Bibliotecários - Temas para 

uma Agenda Cidadã”, propondo uma re-

flexão sobre o papel socioeducativo das 

bibliotecas e dos bibliotecários no contex-

to das bibliotecas públicas universitárias. 

O evento contou com a participa-

ção da Profa. Maria das Mercês Apóstolo, 

da Faculdade de Biblioteconomia e Ciên-

cia da Informação da Fundação Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo 

(FABCI/FESPSP), do Prof. Paulo Saldiva, 

do Instituto de Estudos Avançados da 

USP (IEA/USP), de Dina Uliana, do Con-

selho Regional de Biblioteconomia da  

8ª Região (CRB-8) e da Faculdade de Ar-

quitetura e Urbanismo da USP (FAU/

USP), e de Maria Crestana, chefe técnica 

do SIBiUSP. 

Além das palestras, houve a premi-

ação da campanha #EuNaBiblioteca, pro-

movida pelo SIBiUSP no Facebook. A 

ação teve como objetivo destacar a impor-

Dia do Bibliotecário no SIBiUSP e campanha 

#EuNaBiblioteca  
Carla Cristina do Nascimento 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

tância das bibliotecas e dos bibliotecários 

para as pessoas e para a sociedade. 

A ideia era tirar uma foto (selfie) 

em uma biblioteca, que podia ser a biblio-

teca do bairro, da cidade, da faculdade, 

da escola, etc. A postagem podia ser reali-

zada por qualquer pessoa. O autor do 

post com mais curtidas recebeu um mini 

Ipad (cortesia do ITMS Group).  

| Em destaque 

Confira o resultado completo da campa-

nha #EuNaBiblioteca: 

https://www.sibi.usp.br/noticias/resultado-

campanha-eunabiblioteca-sibiusp-dia-

bibliotecario-2017/ 

Participação da equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP na 

campanha #EuNaBiblioteca, do SIBiUSP. 

https://www.sibi.usp.br/noticias/resultado-campanha-eunabiblioteca-sibiusp-dia-bibliotecario-2017/
https://www.sibi.usp.br/noticias/resultado-campanha-eunabiblioteca-sibiusp-dia-bibliotecario-2017/
https://www.sibi.usp.br/noticias/resultado-campanha-eunabiblioteca-sibiusp-dia-bibliotecario-2017/


 

http://psicologiajuridica2017.com.br/
http://net.ie.uminho.pt/xivgp/


 

A ficha catalográfica é um elemento 

do trabalho científico que contém os da-

dos bibliográficos necessários para identi-

ficá-lo, como autor, título do trabalho, lo-

cal, ano de publicação, tipo de trabalho, 

grau obtido, além do nome do Programa 

de Pós-Graduação, nome do orientador e 

coorientador (se houver). Deve constar 

no verso da folha de rosto das teses e dis-

sertações. 

Em março deste ano, a Biblioteca 

Dante Moreira Leite do IPUSP inaugurou 

um novo serviço: o Sistema para Geração 

Automática de Ficha Catalográfica de Te-

ses e Dissertações. Para utilizar a ferra-

menta, disponível no site da Biblioteca, o 

Novo serviço de elaboração automática de 

ficha catalográfica 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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autor preenche um formulário com seus 

dados e os dados do trabalho e a ficha é 

gerada automaticamente. Eventuais dúvi-

das podem ser esclarecidas pela Seção de 

Tratamento da Informação, pelo e-mail 

bibip@usp.br ou pelo telefone (11) 3091-

4394. 

O Sistema para Geração Automáti-

ca de Ficha Catalográfica de Teses e Dis-

sertações foi desenvolvido pelo Instituto 

de Ciências Matemáticas e de Computa-

ção da USP (ICMC-USP) e gentilmente 

cedido para ser adaptado às necessidades 

do IPUSP. A adaptação foi realizada pela 

Seção de Informática do IPUSP. 

| Serviços e Produtos 
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USP assina plataforma SciVal para análise da 

produção científica 
Carla Cristina do Nascimento 

| Serviços e Produtos 

 Mais uma ferramenta está à dispo-

sição da comunidade uspiana para reali-

zação de estudos e análises da produção 

científica. A plataforma SciVal, desenvol-

vida pela Elsevier, possibilita realizar 

análises bibliométricas da produção cien-

tífica de uma determinada instituição, pa-

ís, região, autor ou grupos de autores ou 

de revistas. As análises são feitas a partir 

dos conteúdos indexados na base de da-

dos Scopus. 

 Devido à possibilidade de cruza-

mento de informações é possível verificar 

a tendência de pesquisa de uma área de 

conhecimento, obter um panorama das 

colaborações entre instituições e países, 

analisar a produtividade entre pesquisa-

dores e instituições, obter indicadores de 

performances, verificar a produtividade 

dos pesquisadores, dentre outros. 

 Para se ter uma ideia, confira nos 

gráficos a seguir a produção da área de 

Psicologia na USP a  partir de 2011. 

Dados da produção da área de Psicologia da Universidade de São Paulo na plataforma SciVal. 

Acesse e conheça a plataforma SciVal: 

https://www.elsevier.com/solutions/scival 

https://www.elsevier.com/solutions/scival
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| Serviços e Produtos 

Dados da produção da área de Psicologia da Universidade de São Paulo na plataforma SciVal. 

http://congressosbph2017.com.br/


 

https://www.abrapesp.org.br/vicongresso
http://www.cbbd2017.com/apresentacao


 

 Neste ano de 2017, a equipe da  

Biblioteca Dante Moreira Leite realizou 

uma reorganização dos cursos oferecidos. 

Ao longo do ano, serão ministrados di-

versos minicursos organizados por temas 

de interesse dos alunos de graduação, 

pós-graduação, docentes, pesquisadores 

etc. da área de Psicologia e áreas correla-

tas. Alguns dos assuntos abordados: fun-

damentos e submissão de artigos científi-

cos, bases de dados em Psicologia, indica-

dores bibliométricos de pesquisa, identifi-

cação do autor etc. Os minicursos, gratui-

tos e abertos a todos os interessados, se-

Reorganização e agenda dos cursos de 2017 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

rão ministrados pelas bibliotecárias Aline 

Frascareli, Carla Cristina do Nascimento, 

Lucila Borges Assis e Maria Marta Nasci-

mento. As inscrições devem ser realiza-

das por e-mail (bibip@usp.br) e as vagas 

são limitadas.  

  

| Cursos e Eventos 

Acesse nosso site e confira  mais  

informações e as datas dos  

cursos de 2017: 

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

Boletim Informativo, ano VII, n. 1, jan./abr. 2017. 15 
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Biblioteca participa do XI Encontro de Alunos 

Ingressantes nos Programas de Pós 

Graduação em Psicologia  
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

| Cursos e Eventos 

Em 10 de março, aconteceu o XI 

Encontro de Alunos Ingressantes nos 

Programas de Pós-Graduação em Psicolo-

gia, no Auditório Carolina Martuscelli 

Bori do IPUSP, localizado no Edifício 

Prof. César Ades, com a participação de 

alunos que iniciaram seus estudos de pós

-graduação neste ano.  

A abertura do evento foi realizada 

pela diretora do IPUSP, Profa. Marilene 

Proença Rebello de Souza. A aula inaugu-

ral, "A Formação do Psicólogo", foi minis-

trada pela Profa. Edwiges Ferreira de 

Mattos Silvares, do Departamento de Psi-

cologia Clínica. Após a aula inaugural, o 

presidente da Comissão de Pós-

Graduação (CPG), Prof. Alessandro de 

Oliveira dos Santos, apresentou o Guia de 

Pós-Graduação IPUSP 2017. 

A Biblioteca Dante Moreira Leite 

apresentou seus principais produtos e 

serviços e os alunos foram convidados a 

participar dos cursos para elaboração de 

artigos científicos, EndNote e bases de 

dados, que vêm despertando o interesse 

da comunidade e cujas agendas estão dis-

poníveis no site da Biblioteca. Durante a 

palestra, Aparecida Angélica falou, tam-

bém, sobre o trabalho de preservação da 

memória realizado na Biblioteca e sobre a 

Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia 

(BVS-Psi), destacando o portal de Perió-

dicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC). 

Em seguida, ocorreram as falas: 

“Apresentação da Comissão de Coopera-

ção Nacional e Internacional do IPUSP”, 

com o Prof. Daniel Kuperman; 

“Apresentação da Comissão de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos”, com a 

Profa. Helena Rinaldi Rosa; 

“Apresentação da Comissão de Ética em 

Pesquisa com Animais”, com a Profa. 

Christina Joselevitch; e “Apresentação 

dos Representantes Discentes da Pós-

Graduação”.  

C
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Páscoa na Biblioteca 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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| Cursos e Eventos 

Durante o mês de abril, realizamos 

uma ação de Páscoa com os usuários na 

Biblioteca Dante Moreira Leite. Recadi-

nhos do Coelho da Páscoa foram espalha-

dos pela Biblioteca. Quem encontrasse o 

recado ganhava um chocolate.  

A ação, organizada pela funcioná-

ria Tatiana Carvalho, da Seção de Trata-

mento da Informação, teve grande núme-

ro de participantes e ganhadores. Contri-

buiu para o conhecimento e a interação 

com o espaço da Biblioteca, além de apro-

ximar funcionários e usuários. 

A equipe da Biblioteca parabeniza 

a funcionária Tatiana pela iniciativa e 

agradece todos os usuários que participa-

ram da ação! 



 

http://www.ribeirodovalle.com.br/congresso2017/
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| Capacitação e Gestão do conhecimento 

Workshop do software Mendeley e das bases 

de dados Science Direct e Scopus e 

treinamento dos recursos da Clarivate 

Analytics: Web of Science e EndNote Web 
Lucila Borges Assis 

No dia 15 de março, foi realizado 

o Workshop do software Mendeley e 

das bases de dados Science Direct e Sco-

pus da Elsevier, na Unifesp, campus de 

São Paulo. Foi ministrado por Sérgio Vi-

dal (Elsevier), que abordou os princi-

pais recursos e as novidades das bases 

de dados e do gestor de referências bi-

bliográficas e rede social acadêmica.  

Em 20 de março, houve o treina-

mento Clarivate Analytics: Web of Sci-

ence e EndNote Web. Denise Dantas 

(Clarivate Analytics) apresentou, além 

da base de dados mais famosa do mun-

do acadêmico e do gerenciador de refe-

rências, o Journal Citations Reports (JCR), 

base de dados que avalia e atribui o fator 

de impacto a um conjunto de periódicos 

indexados pela Web of Science, e o Rese-

archer ID, sistema de identificação para 

autores científicos.  

Os dois eventos foram uma grande 

oportunidade de atualização de conheci-

mentos nessas importantes ferramentas 

de pesquisa. Parabenizamos a Unifesp e 

as empresas Elsevier e Clarivate 

Analytics pela iniciativa. 

http://www2.unifap.br/oiapoque/
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| Capacitação e Gestão do conhecimento 

Entre a medicina e a história: a experiência  

do Museu Histórico da Faculdade de Medicina 

da USP  
Carla Cristina Nascimento 

 No dia 17 de março, foi realizada 

no Arquivo Geral da USP uma palestra 

sobre a experiência do Museu Histórico 

Prof. Carlos da Silva Lacaz da Faculdade 

de Medicina da USP (FMUSP). A palestra 

foi proferida por André Mota, doutor em 

história pela USP, professor do Departa-

mento de Medicina Preventiva da Facul-

dade de Medicina e coordenador do Mu-

seu Histórico. 

 Criado em 1977, o Museu Histórico 

da FMUSP é reconhecido como o mais 

importante museu institucional relativo à 

cultura médica do Brasil. O acervo é com-

posto por documentos raros, livros, ins-

trumentos médicos, quadros, esculturas, 

peças ceroplásticas, mobiliários, objetos 

pessoais dos professores, dentre outros.  

 No evento, abordou-se a criação, 

desenvolvimento e organização do acer-

vo documental e museológico, as exposi-

ções temáticas já realizadas, as pesquisas 

desenvolvidas e os livros originados dos 

documentos pertencentes ao acervo. 

 O Museu é aberto ao público e está 

localizado no prédio histórico da Facul-

dade de Medicina na Av. Dr. Arnaldo, 

455 - 4º andar - sala 4306, Cerqueira Cé-

sar, São Paulo - SP.  No site do Museu, é 

possível fazer um tour virtual: 

www2.fm.usp.br/museu. 

file:///C:/Users/VanessaMemor/Downloads/www2.fm.usp.br/museu
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Inauguração da Casa das Culturas Indígenas 

no IPUSP 

Carla Cristina do Nascimento 

| Aconteceu na Biblioteca 

 Em março, foi inaugurada a Casa 

das Culturas Indígenas no Instituto de 

Psicologia, uma iniciativa inédita na 

USP. Como objeto de estudo da Psicolo-

gia Cultural, a construção foi planejada 

pelo Prof. Dr. Danilo Guimarães para 

ser uma oficina de verão, chamada de 

Orereko, [lê-se orerecó], que em Guarani 

significa “nosso modo de vida”. Tem 

por objetivo ser um espaço para sediar 

oficinas, intercâmbios, palestras, exposi-

ções e eventos culturais que envolvam 

as comunidades indígena e acadêmica.  

 Para a construção, foi necessária a 

presença do Xeramõi, [lê-se tcheramói], 

“meu avô”, que é o detentor do saber 

tradicional e domina todas as etapas e 

métodos utilizados para a construção 

das casas. O Xeramõi é o responsável por 

transmitir esses conhecimentos aos mais 

jovens. Contou, também, com a participa-

ção de cinco construtores Mbya Guarani, 

[lê-se mbiá guarani], um povo Guarani, 

alunos da graduação e pós-graduação. 

 A cerimônia de inauguração da Ca-

sa foi realizada em 15 de março, com 

danças, músicas, presença de lideranças e 

representantes de terras indígenas Guara-

ni, além de centros de educação de cultu-

ra indígena.  

 No final do dia, o encerramento do 

evento foi realizado no Salão de Estudos 

Lígia A. Amaral da Biblioteca. Na oportu-

nidade, ouve uma exposição com objetos 

utilitários e artesanato guarani. 

Casa das Culturas Indígenas no Instituto de Psicologia da USP. 



 

22 Boletim Informativo, ano VII, n. 1, jan./abr. 2017. 

| Aconteceu na Biblioteca 

Inauguração da Casa das Culturas  

Indígenas no IPUSP 

15 de março de 2017 



 

Homenagem às funcionárias Helina, Lúcia e 

Roseni 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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| Aconteceu na Biblioteca 

No dia 9 de março, realizamos uma 

pequena homenagem às funcionárias He-

lina Alves de Araújo, Lúcia Margarete Gil 

e Roseni Vieira G. da Silva, que encerra-

ram suas atividades na USP depois de 

muitos anos de trabalho na Biblioteca 

Dante Moreira Leite. 

Helina era secretária da chefe técni-

ca da Biblioteca e exercia diversas ativi-

dades administrativas relacionadas ao 

funcionamento da Biblioteca. Lúcia, fun-

cionária da Seção de Tratamento da In-

formação, desenvolvia atividades relacio-

nadas à catalogação de materiais e tam-

bém se dedicava ao atendimento ao pú-

blico. Roseni era funcionária da Seção de 

Biblioteca Virtual, exercendo atividades 

ligadas às publicações periódicas em Psi-

cologia e também prestando atendimento 

ao público  

Para nós, foram anos de muita  

colaboração, aprendizados, parceria e 

amizade. Agradecemos muito e deseja-

mos muitas felicidades e sucesso na nova 

fase da vida de vocês! 

 

Parte da equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite durante a homenagem às funcionárias  Helina 

Alves de Araújo, Lúcia Margarete Gil e Roseni Vieira G. da Silva 



 

http://www.wwc2017.eventos.dype.com.br/
http://www.crprj.org.br/mostra/
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 A Biblioteca Dante Moreira Leite incorporou 360 novos livros ao acervo, no período de 

janeiro a abril de 2017.  Destacamos as seguintes publicações, que têm como autores ou orga-

nizadores docentes ativos/aposentados do Instituto de Psicologia da USP: 

Livros  
Cristiane de Almeida Camara 

| Novas Aquisições 

Assumpção Junior, F. B. (1991). A família e o deficiente 

mental. São Paulo, SP: Paulinas. 

 

 

 

 

 

 

Capovilla, F. C., & Casado, K. (2014). Quebrando o código 

do português brasileiro: como calcular a cifrabilidade de qual-

quer palavra falada e a decifrabilidade de qualquer palavra es-

crita. São Paulo, SP: Memmon. Acompanha CD-ROM 

com o programa "Voz brasileira na nova ortografia: as 

vozes das letras (VozBrasileira)".  

 

 

 

 

 

Dunker, C. I. L.,  Paulon, C. P., & Milán-Ramos, J. G. 

(2016). Análise psicanalítica de discurso: perspectivas lacani-

anas. São Paulo, SP: Estação das Letras e Cores. 

 

 



 

Emerich, D. R., Porto, P. F. B., & Silvares, E. F. de M. 

(2014). Enfrentando o xixi na cama: guia para prevenção e 

manejo da enurese. São Paulo, SP: Memnon.  

 

 

 

 

 

 

Morato, H. T. P., Evangelista, P. E. R. A., & Milanesi, P. 

V. B. (Orgs.). (2016). Fenomenologia existencial e prática em 

psicologia: alguns estudos. Rio de Janeiro, RJ: Via Vérita.  

 

 

 

 

 

 

Fulgencio, L., & Kupermann, D. (Coord.). (2016). Por que 

Winnicott? São Paulo, SP: Zagodoni. 

 

 

 

 

 

 

 

Kamers, M., Marcon, H. H., & Moretto, M. L. T. (Orgs.). 

(2016). Desafios atuais das práticas em hospitais e nas insti-

tuições de saúde. São Paulo, SP: Escuta.   
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Kastrup, V., & Machado, A. M. (Orgs.). (2016). Movimen-

tos micropolíticos em saúde, formação e reabilitação. Curitiba, 

PR: CRV. 

 

 

 

 

 

 

Muratori, F., & Lerner, R. (Orgs.). (2014). Os enlaces do 

corpo e da escrita: na criança e nos adolescente (E. Parlato-

Oliveira, trad.). São Paulo, SP: Instituto Langage. 

 

 

 

 

 

 

Simon, R., Yamamoto, K., & Levinzon, G. K. (Orgs.). 

(2016). Novos avanços em psicoterapia psicanalítica. São 

Paulo, SP: Zagodoni. Edição comemorativa aos 20 anos 

do Curso de Especialização em Psicoterapia Psicanalíti-

ca - CEPSI. 

 

 

 

 

Tassara, E. T. de O., & Patrício, S. (Orgs.). (2016). Política 

ambiental: contribuições interdisciplinares para um projeto de 

futuro. São Paulo, SP: EDUC. 
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| Novas Aquisições 

 Foram cadastradas 40 novas publicações na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

da USP (BDTD), no período de janeiro a abril de 2017. Acesse a lista completa em nosso site e 

conheça os novos trabalhos incorporados ao acervo. 

Dissertações e teses 
Elaine Cristina Domingues Martins 

Acesse o site da Biblioteca e confira  

as novas aquisições de  

dissertações e teses:  

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

Acesse e conheça a Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações da USP: 
 

http://www.teses.br/ 

Acesse o site da Biblioteca e conheça 

as novas aquisições de livros: 

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

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


 

 Nos meses de janeiro a abril de 2017, foram cadastrados 209 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 - janeiro a abril de 2017 
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 janeiro a abril de 2017. 

Tipo de trabalho Quantidade 

Artigo de Periódico - Internacional   
 
Artigo de Periódico - Nacional  
 
Artigo de periódico - Carta/Editorial - Nacional 
 
Artigo de Periódico - Resenha - Nacional  
 
Monografia / Livro - Nacional  
 
Parte de Monografia / Livro - Nacional  
 
Parte de Monografia / Livro - Apres. / Pref. / Posf. - Nacional  
 
Texto na web - Nacional 
 
Trabalho de evento - Nacional 
 
Trabalho de evento - Resumo - Nacional 

39 
 
50 
 
22 
 
13 
 
6 
 
10 
 
14 
 
30  
 
14  
 
11  

Total  209 

| Produção do IPUSP 
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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/ 

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.   

| Produção do IPUSP 

http://www.sibi.usp.br/
http://www.cbpd2017.com.br/
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Redes sociais e a tendência geral à hiperco-

nectividade estão prejudicando carreiras e im-

pedindo o sucesso profissional no trabalho, diz 

estudo 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

Cal Newport, cientista da informa-

ção que estuda o impacto das tecnologias 

no trabalho, lançou neste ano a obra Deep 

work: rules for focused success in a distracted 

world (Trabalho profundo: regras para o su-

cesso concentrado em um mundo distraído), 

ainda sem data de lançamento no Brasil. 

Segundo o estudo, de modo geral 

as atividades superficiais como verificar e

-mail e as novidades das redes sociais to-

mam muito tempo e acrescentam muito 

pouco, resultando num trabalho com me-

nor valor agregado.  

Confira a notícia completa da  

Folha de São Paulo:  

http://www1.folha.uol.com.br/

equilibrioesaude/2017/01/1848390-cientista

-ensina-como-ter-sucesso-no-trabalho-ao-

controlar-distracao-digital.shtml 

Por outro lado, o cientista apresen-

ta o deep work, que propõe o estado de 

concentração como base para a realização 

das atividades, com as capacidades cog-

nitivas levadas ao limite, resultando em 

mais conhecimento, valor e resultados. 

| Boletim indica 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/01/1848390-cientista-ensina-como-ter-sucesso-no-trabalho-ao-controlar-distracao-digital.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/01/1848390-cientista-ensina-como-ter-sucesso-no-trabalho-ao-controlar-distracao-digital.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/01/1848390-cientista-ensina-como-ter-sucesso-no-trabalho-ao-controlar-distracao-digital.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/01/1848390-cientista-ensina-como-ter-sucesso-no-trabalho-ao-controlar-distracao-digital.shtml


 

O Google, em parceria com o Insti-

tuto Brasileiro de Museus (IBRAM), dis-

ponibilizará por meio do projeto Google 

Art os acervos de 5 museus brasileiros: 

o Museu Imperial, em Petrópolis (RJ), 

o Museu Nacional de Belas Artes 

(MNBA), o Museu Castro Maya e 

o Museu Histórico Nacional (MHN), lo-

calizados no Rio (RJ), além do Museu La-

sar Segall, em São Paulo (SP). 

As imagens das galerias e edifica-

ções dos museus já foram registradas. 

Agora está em andamento a fotografia 

das obras, cerca de 100 imagens de cada 

instituição. A última fase será a elabora-

ção de exposições virtuais.  

Parceria entre IBRAM e Google disponibilizará 

online acervos de 5 museus 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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  O objetivo do projeto Google Art é 

disponibilizar por meio da Internet acer-

vos, obras de artes e documentos de mu-

seus e instituições do mundo todo, ampli-

ando e democratizando seu acesso. 

Boletim Informativo, ano VII, n. 1, jan./abr. 2017. 

Confira a notícia completa do  

Museu Imperial: 

http://www.museuimperial.gov.br/imprensa/

novidades-imperiais/5720-ibram-e-google-

disponibilizar%C3%A3o-online-acervos-de-

cinco-museus.html 

| Boletim indica 

Museu Imperial, em Petrópolis (RJ). Foto: divulgação. 

http://www.museuimperial.gov.br/imprensa/novidades-imperiais/5720-ibram-e-google-disponibilizar%C3%A3o-online-acervos-de-cinco-museus.html
http://www.museuimperial.gov.br/imprensa/novidades-imperiais/5720-ibram-e-google-disponibilizar%C3%A3o-online-acervos-de-cinco-museus.html
http://www.museuimperial.gov.br/imprensa/novidades-imperiais/5720-ibram-e-google-disponibilizar%C3%A3o-online-acervos-de-cinco-museus.html
http://www.museuimperial.gov.br/imprensa/novidades-imperiais/5720-ibram-e-google-disponibilizar%C3%A3o-online-acervos-de-cinco-museus.html


 

 As pesquisadoras Carine Savalli e 

Natalia de Souza Albuquerque, ex-alunas 

do Professor César Ades, lançaram no dia 

18 de março o livro Cognição e Comporta-

mento de Cães: a Ciência do Nosso Melhor 

Amigo. 

 Com uma abordagem interdiscipli-

nar, a obra conta com capítulos de 14 au-

tores de referência nas áreas de Psicolo-

gia, Biologia e Medicina Veterinária. 

 O lançamento foi realizado na Li-

vraria da Vila da Alameda Lorena, onde 

pessoas e cães foram muito bem-vindos! 

Lançamento do livro Cognição e 

Comportamento de Cães: a ciência do Nosso 

Melhor Amigo 

Carla Cristina do Nascimento 
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| Boletim indica 
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Confira a notícia completa da  

revista Pesquisa Fapesp: 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/04/19/

em-busca-de-equilibrio/ 

| Boletim indica 

Mulheres na ciência 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

 No dia 8 de março, Dia da Mulher, 

a Elsevier publicou um relatório que 

apresenta dados que comparam a produ-

ção científica de homens e mulheres in-

ternacionalmente.  

 O documento, que analisou 11 paí-

ses e o conjunto da União Europeia e 27 

áreas do conhecimento, demonstrou de 

maneira geral um equilíbrio de gênero na 

ciência nas últimas duas décadas, sendo o 

Brasil um dos países que mais avançaram 

nos indicadores gerais.  

 O relatório, com uma abordagem 

inovadora, apresenta um conjunto de da-

dos inéditos, já que a maioria dos traba-

lhos anteriores abrangia pequenas amos-

tras ou eram estudos de caso. Trata-se, 

portanto, de um documento de grande 

importância, na medida em que traz con-

clusões relevantes sobre a questão do gê-

nero no meio científico e também pode 

contribuir para aproximar mais mulheres 

da ciência. 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/04/19/em-busca-de-equilibrio/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/04/19/em-busca-de-equilibrio/


 

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

cação digital e impressa 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, as-

sim 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 do Museu de Psicologia do Instituto de Psi-

cologia da USP. 

| Cursos e Eventos  

Apresenta os cursos e eventos ministrados e/ou organizados pela Biblioteca, Biblioteca Virtual em Saú-

de - Psicologia (BVS-Psi), portal Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) e Museu de Psicologia 

do Instituto de Psicologia da USP. 

| Capacitação e Gestão do conhecimento 

Aponta cursos, palestras, workshops, entre outras atividades voltadas à capacitação, envolvendo a par-

ticipação dos funcionários da Biblioteca, e divulga eventos de interesse para a comunidade. 

| 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 cien-

tíficos, entre outros). Essa seção apresenta, também, os eventos que contaram com a colaboração da Bi-

blioteca na organização. 

| Novas aquisições 

Apresenta os recentes documentos incorporados ao acervo, como livros, teses, revistas e filmes (DVDs). 
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  Informações aos colaboradores 
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| Produção do IPUSP 

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

titativos 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, televi-

são, 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 materi-

ais 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.  

| Espaço do leitor 

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

elogios etc. 

 

  Informações aos colaboradores 



 

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 

Lucila Borges Assis 

Luzia Franco do Nascimento 

Maria Marta Nascimento 

Renato dos Passos 

Sandra Teixeira Alves 

Silvana Amélia Xavier de Aguiar Bonifácio 

Tatiana Carvalho de Freitas 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

Wanderley Correia de Moraes 

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 
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Campus em Foco  
| Registros do Campus da Capital da USP 

Quer ver sua foto no Boletim Informativo? 

Envie-nos uma foto de sua autoria no Campus da Capital da 

USP, incluindo: título da foto, nome do autor e data. As fotos 

enviadas serão analisadas pela Comissão Editorial e a escolhi-

da será publicada na contracapa de cada número do Boletim. 

Nosso e-mail:  
boletimbibip@gmail.com 

Calouros de graduação do Instituto de Psicologia da USP - 2017.  


