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Editorial
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Queridos leitores, iniciamos nosso Boletim Informativo com quatro destaques.
Apresentamos dois grandes eventos organizados pela Biblioteca Dante Moreira Leite –
Inauguração do Museu de Psicologia do IPUSP, na qual inauguramos também a exposição “César Ades”, e a VI Coletiva de Autores, organizada para comemorarmos no
Instituto o Dia Nacional do Psicólogo. No início do ano de 2016, três funcionários da
Biblioteca completaram 30 anos de trabalho – Lúcia Gil, Renato dos Passos e Roseni Vieira Silva – e foi com muita alegria e emoção que compartilhamos nossa confraternização realizada para comemorar essa rica jornada de trabalho. A última notícia da seção
apresenta momentos da Sessão Solene da Congregação do IPUSP que concedeu o título
de Professora Emérita à docente Sylvia Leser de Mello.
Na seção “Em pauta”, apresentamos um texto sobre ResearcherID e Scopus Author ID. Em “Serviços e Produtos”, descrevemos a participação da equipe da Biblioteca
Virtual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi) no 5º Congresso Brasileiro de Saúde Mental. Os
cursos sobre o artigo científico e bases de dados oferecidos no período foram apresentados em “Cursos e Eventos”.
Em “Capacitação e Gestão do conhecimento”, apresentamos quatro eventos que
contaram com a participação de bibliotecárias da Biblioteca Dante Moreira Leite e no
“Aconteceu na Biblioteca”, destacamos o evento de lançamento de dois livros – Autismo, linguagem e cognição e Cognição: um diálogo interdisciplinar.
Como de costume, na seção “Novas aquisições”, destacamos a incorporação de
novos itens ao nosso acervo físico de livros, teses e filmes (DVDs) 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 maio a
agosto de 2016. Para finalizar, na seção “Boletim indica” divulgamos quatro notícias de
interesse à comunidade, incluindo uma sobre o futuro do acesso aberto.
É sempre com muita alegria e satisfação que agradecemos todos que participaram
desta edição com suas matérias, notícias e comentários. Desejamos a todos uma ótima
leitura!
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| Em destaque

Inauguração do Museu de Psicologia do IPUSP
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Foi com muita alegria e emoção que no

res Doutores Vahan Agopyan, vice-reitor da

dia 6 de maio de 2016 a diretoria do Instituto

Universidade de São Paulo, Antonio Carlos

de Psicologia da Universidade de São Paulo

Hernandes, Pró-Reitor de Graduação, Gerson

(IPUSP) e a Biblioteca Dante Moreira Leite

Yukio Tomanari, Pró-Reitor Adjunto de Gra-

inauguraram o Museu de Psicologia, com a

duação, Maria Isabel da Silva Leme, vice-

abertura da Exposição “César Ades”, em ho-

diretora em exercício do IPUSP, Mariza Mon-

menagem ao idealizador do Centro de Me-

teiro Borges, então presidente do Conselho

mória do IPUSP (CM-IPUSP). O Museu de

Federal de Psicologia (CFP), Marilene Proen-

Psicologia do Instituto nasceu a partir

ça Rebello de Souza, representando a Associ-

dos trabalhos do CM-IPUSP, inaugurado

ação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação

em 2001.

em Psicologia (ANPEPP), os professores emé-

O evento foi organizado pela equipe

ritos do Instituto Maria Helena Souza Patto,

que trabalha com a preservação da memória

Sylvia Leser de Mello e Walter Hugo de An-

da Psicologia na Universidade e realizado na

drade Cunha. Contamos, também, com a par-

Biblioteca do IPUSP. Contou com a participa-

ticipação da família do Professor César Ades,

ção de diretores, professores, funcionários e

Lia Ades Gabbay, Nora Dalva e José Henri-

alunos do Instituto, de outras unidades da

que Gabbay, das Professoras Doutoras Maria

USP e de instituições externas à Universida-

Imaculada C. Sampaio, ex-chefe técnica da

de. Destacamos a participação dos Professo-

Biblioteca Dante Moreira Leite, Nadia Rocha,
Mesa de Abertura Inauguração do Museu
de Psicologia do Instituto de Psicologia da
USP. Biblioteca Dante
Moreira Leite, 6 de
maio de 2016. Foto:
Ernani Coimbra.
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do CFP, Maria do Carmo Guedes, da Pontifí-

Prof. César e o privilégio de trabalhar e coor-

cia Universidade Católica de São Paulo, e

denar as atividades do CM-IPUSP com ele,

Doris Lieth Nunes Peçanha, representando a

desde o início do projeto. Em seguida, Lia

Academia Paulista de Psicologia. O funcio-

Ades Gabbay, psicóloga e filha de César

nário Ari Edson Dario Ferreira foi o mestre

Ades, representou a família e emocionou a

de cerimônia do evento.

plateia com sua linda fala em homenagem ao

Professor Gerson Tomanari, em seu

seu querido pai. Citou lindos depoimentos a

emocionado discurso, destacou a iniciativa

seu respeito e falou de sua trajetória acadê-

do Professor César Ades de criar o Centro de

mica na Universidade.

Memória e sua importante atuação nesse tra-

Ao final, o Prof. Vahan Agopyan, repre-

balho e na vida acadêmica do Instituto. Res-

sentando o reitor da USP, parabenizou o Ins-

saltou, também, o significativo papel da Bi-

tituto pela iniciativa de criar o Museu de Psi-

blioteca na preservação da memória da Psi-

cologia e destacou: “Dentro das universidades,

cologia na USP. Tomanari foi diretor do

os museus são imprescindíveis como fontes

IPUSP no período de 2012 a maio de 2016.

de pesquisa, além de serem fundamentais para

A chefe técnica da Biblioteca Aparecida
Angélica Z. Paulovic Sabadini falou um pou-

que não esqueçamos como chegamos e aonde
estamos...”.

co sobre o Centro de Memória e sua transi-

Na ocasião, inauguramos também o au-

ção para Museu. Ressaltou a importância do

ditório “Maria Amélia Matos” e a “Galeria
dos Diretores do IPUSP”.
Exposição César Ades
Para homenagear o idealizador do Centro de Memória do IPUSP, Professor César
Ades, a Comissão Organizadora do evento
preparou com muito carinho a Exposição
“César Ades”, visando resgatar e divulgar
parte da vida acadêmica, profissional e um
pouco dos gostos pessoais do homenageado.
Como citado por Aparecida Angélica em seu
discurso, “Devido a amplitude do Professor César Ades é muito difícil representá-lo. Assim, a
exposição teve como objetivo apresentar um pouco
das suas diversas facetas: o professor, pesquisa-

Professor César Ades, durante a inauguração da sala do Centro de

dor, amigo, acadêmico, colecionador...”.

Memória do IPUSP. Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP,
em 6 de novembro de 2001.
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Nesse contexto, a exposição contou com
uma bela galeria de fotos apresentada em
ordem cronológica que ilustrou diversos momentos da vida de César Ades, desde sua
infância no Egito até sua última atividade
acadêmica. Nas vitrines expostas no Salão de
Estudos da Biblioteca, foram colocados diversos objetos e materiais que representavam
a trajetória pessoal e acadêmica do homenageado: máquina de escrever, coleção de canetas e canecas, gaita, cachimbo, desenhos, fotos, diplomas, entre outros.
A colaboração da família Ades foi fundamental para a realização da exposição.
Agradecemos mais uma vez todo o apoio
recebido!

Prof. Gerson Yukio Tomanari, ao lado de sua foto na “Galeria dos Diretores do IPUSP”. Auditório “Maria Amélia Matos”, Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP, 6 de maio de 2016.

César Ades foi um dos maiores especialistas em Comportamento Animal do Brasil.
Nasceu no Egito, em 8 de janeiro de 1943. Em
1958, veio para o Brasil com sua família. Ingressou como aluno do curso de Psicologia
na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da USP (FFCL-USP) no final de 1960. No ano
de 1965, quando ainda estava na graduação,
foi contratado como docente na Universidade. Em 1969, defendeu seu mestrado e em
1973, o doutorado sobre a aranha Argiope argentata. Concluiu a livre-docência em 1991.
No Instituto de Psicologia da USP, foi diretor
(2000-2004) e vice-diretor (1998-2000) e coordenadou por muitos anos o Laboratório de
Psicoetologia, onde realizou diversas pesquisas com várias espécies de animais. Orientou
dezenas de alunos, com formações acadêmicas diversas. Foi, também, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP (IEA), no

Prof. Vahan Agopyan, vice-reitor da USP, durante o evento de
inauguração do Museu de Psicologia do IPUSP. Biblioteca Dante

período de 2008 a janeiro de 2012.

Moreira Leite do IPUSP, 6 de maio de 2016.
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Inauguração do
Museu de Psicologia do IPUSP
6 de maio de 2016
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Funcionários comemoram 30 anos de trabalho
na Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Em maio deste ano, os funcionários da

Nesse período, conviveram com di-

Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP Lú-

versas diretorias, tanto do Instituto como da

cia Margarete Gil, Renato dos Passos e Rose-

Biblioteca, e diferentes gerações de alunos,

ni Vieira G. da Silva completaram 30 anos de

professores e funcionários. São inúmeras e

trabalho. Para comemorar, no dia 23 de maio

valiosas as experiências, as histórias e os

os funcionários ofereceram um café da ma-

aprendizados compartilhados durante esses

nhã para os seus colegas de trabalho.

30 anos.
Parabenizamos, então, em nome da
Biblioteca, nossos colegas de trabalho e amigos Renato, Roseni e Lúcia! Além da jornada
profissional e competente ao longo desses anos, ressaltamos o lado amigo, acolhedor e colaborador que sempre nos acompanharam. Obrigada por compartilharem conosco a jornada de vocês!

Renato dos Passos, Lúcia Margarete Gil e Roseni Vieira G. da Silva, durante a comemoração de 30 anos de trabalho na Biblioteca
Dante Moreira Leite do IPUSP. Auditório, 23 de maio de 2016.

Renato, Roseni e Lúcia iniciaram sua
carreira na Biblioteca em 1986, quando a instituição tinha apenas 14 anos de funcionamento. Eles acompanharam diversas mudanças
que ocorreram na rotina de trabalho, nos serviços e nos produtos da Biblioteca durante
esses anos. Presenciaram, também, a chegada
dos computadores, da informatização dos
processos e da Internet no IPUSP e o impacto

Parte dos funcionários durante a comemoração de 30 anos de
trabalho na Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP de Renato
dos Passos, Lúcia Margarete Gil e Roseni Vieira G. da Silva.
Auditório, 23 de maio de 2016.

que essas novas tecnologias geraram nas atividades da instituição.
Boletim Informativo, ano VI, n. 2, maio/ago. 2016.
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Professora Sylvia Leser de Mello recebe o
título de Professora Emérita da USP
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
No dia 15 de junho de 2016, em Sessão

A mesa foi composta por: Profa. Dra.

Solene da Congregação do Instituto de Psico-

Marilene Proença Rebello de Souza, diretora

logia da Universidade de São Paulo (IPUSP),

do IPUSP, que no ato representou o M. Reitor

Sylvia Leser de Mello recebeu o título de

da USP, Prof. Dr. Marco Antonio Zago; Prof.

Professora Emérita, em reconhecimento a

Dr. Gerson Yukio Tomanari, Pró-Reitor Ad-

sua obra e seu legado nas áreas de Psicologia

junto de Graduação da USP, que no ato repre-

Social e do Trabalho e Educação. O evento

sentou a Pró-Reitoria de Graduação da USP;

ocorreu no auditório Carolina Martuscelli

Profa. Maria Isabel da Silva Leme, vice-

Bori do Instituto de Psicologia da USP e

diretora do IPUSP; Profa. Dra. Belinda

teve como orador o funcionário Ari Edson

Mandelbaum, chefe do Departamento de

Dario Ferreira, analista contábil e financeiro

Psicologia Social e do Trabalho do IPUSP

do IPUSP.

(PST), que no ato representou a Congregação
do Instituto.

Mesa de trabalhos - Sessão Solene da Congregação do IPUSP na qual foi outorgado o título de
Professora Emérita da USP à Professora Sylvia Leser de Mello. Auditório Carolina
Martuscelli Bori do IPUSP, 15 de junho de 2016. Foto: Renato Passos
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A abertura dos trabalhos da Sessão

Foram abordadas as contribuições

Solene foi realizada pela Profa. Marilene, que

muito expressivas da Profa. Sylvia para o

cumprimentou a mesa e agradeceu a todos

IPUSP e para a Psicologia, em especial para a

os presentes. A homenageada foi conduzida

Psicologia Social e do Trabalho, sua contri-

à mesa pela Profa. Dra. Maria Helena Souza

buição intelectual incomensurável para a for-

Patto. Após sua chegada, foi executado o Hi-

mação de centenas de alunos, lideranças e

no Nacional Brasileiro pelo Coral da USP.

intelectuais, que hoje se debruçam sobre a

Após a abertura, a Profa. Belinda

produção social da desigualdade no País e

Mandelbaum realizou a saudação à homena-

colaboram na direção da emancipação da do-

geada. Profa. Belinda falou sobre a sorte e o

minação, sua inestimável contribuição sábia,

privilégio de estar na chefia do PST no mo-

efetiva e sempre coerente na direção da de-

mento em que a Profa. Sylvia recebe o título

mocratização da USP, mesmo nos longos

de Professora Emérita, já que lhe dá a opor-

anos da ditadura civil-militar que marcaram

tunidade de falar como aluna da homenagea-

o início da sua carreira como professora em

da, desde a década de 70, orientanda de mes-

1962. As autoras destacam a criação em 1993

trado e doutorado, companheira de trabalho

do Laboratório de Estudos da Família, Rela-

no Laboratório de Estudos da Família, Rela-

ções de Gênero e Sexualidade, com o objetivo

ções de Gênero e Sexualidade e amiga. A

de desenvolver estudos e pesquisas que pro-

Profa. Belinda lê, então, um texto escrito a

piciassem aos alunos de graduação e de pós-

seis mãos, com as professoras do IPUSP Leny

graduação oportunidades de trabalho com

Sato e Vera Paiva, também alunas, compa-

professores, psicólogos e outros profissio-

nheiras de trabalho e amigas de Sylvia. No

nais, que numa perspectiva transdisciplinar

texto, as professoras abordam o trabalho e as

tratassem das problemáticas da família, do

realizações da homenageada, que sempre

gênero e da sexualidade em seus contextos

tiveram como fio condutor o exame crítico

psicossociais. Ressaltam, também, o trabalho

das condições psicológicas dos homens em

da homenageada no campo da economia so-

situação de dominação:

lidária, com a criação da Incubadora Tecno-

Central para a Psicologia Social e do Trabalho, sua reflexão

lógica de Cooperativas Populares da USP

crítica tem no horizonte o fortalecimento do território pessoal de

(ITCP) em 1998, que promove formação,

cada ser humano, no qual o melhor de cada um possa se desdo-

apoio e incubação a grupos de trabalhadoras

brar numa dialética que inclui resistência diante dos processos
sociais mais violentos de alienação, e o desenvolvimento pessoal,

e trabalhadores que querem formar coopera-

a busca da expressão individual do saber de cada um como um

tivas de trabalho autogeridas, e a fundação

fio condutor em sala de aula, na formação de cooperativas populares, na escuta das narrativas das mulheres pobres da Vila

do NESOL, Núcleo de Economia Solidária da

Helena, trabalhando sempre na tensão da consciência da opres-

USP, que articula alunos que se inserem na

são com a esperança de encontrar a liberdade.

pós-graduação como pesquisadores da economia solidária.
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A seguir, houve a leitura do termo de

tor e o leitor. Os livros, na sua quietude, depositam em nós

outorga do título de Professora Emérita por

dos, admirados, queridos e até mesmo copiados, imitados, trazi-

leitores, a confiança na posteridade. Pensam que serão respeita-

Cynthia Regina Borges Braga Mannini, assis-

dos de volta à vida nesta vida nova que nasce do encontro com

tente acadêmica do IPUSP. As autoridades

ros e cúmplices nesta aventura tão perigosa que é viver.

outros. A lembrança deles acode facilmente. Somos companhei-

que compunham a mesa assinaram o documento, que foi entregue à Profa. Sylvia pela

Momentos marcantes de sua carreira

Profa. Marilene. Após a entrega, Mariana,

foram lembrados: o ingresso na Maria Antô-

filha da Prof. Sylvia, realizou uma apresenta-

nia, o trabalho no Hospital das Clínicas, as

ção musical.

aulas nos cursinhos, a docência na Universi-

Em sua fala emocionada, a Profa. Syl-

dade, a temporada de estudos na França, o

via leu um texto de agradecimento que re-

trabalho com a ITCP, os anos à frente da diApresentação musical durante a Sessão Solene da
Congregação do IPUSP na
qual foi outorgado o título
de Professora Emérita da
USP à Professora Sylvia
Leser de Mello. Auditório
Carolina Martuscelli Bori do
IPUSP, 15 de junho de 2016.
Foto: Renato Passos

lembra diversos momentos de sua trajetória

retoria do IPUSP.... Uma trajetória que se

acadêmica e pessoal. Começou discorrendo

mistura à da USP e da Psicologia Social no

sobre sua relação com a Literatura e os li-

Brasil. Neste retrato tão vivo e emocionado,

vros, parte essencial de si mesma:

mereceu destaque a experiência com os trabalhadores, com a ITCP e a economia solidá-

Sou mais uma leitora do que uma escritora e se fossemos falar
de livros não me faltaria disposição para contar longas histórias.

ria, descritos por Sylvia como essenciais em

Os livros são parte tão essencial de mim mesma. Eles me ensi-

sua formação e em suas pesquisas:

naram quase tudo o que sei, o que prezo, o que acho valioso e me
custaria perder. Ao longo da vida fui me cercando deles e a sua

Estudar Psicologia Social tendo como centro o trabalho, mas

presença material é como minha respiração, que se mistura

como este acontecia em nossas fábricas, nos campos, nas ruas.

àquela de inumeráveis outras pessoas que viveram e deram

Como e quanto trabalhavam as pessoas. Que povo era aquele

corpo a pensamentos, ideias, histórias, paisagens, emoções,

que desconhecíamos. Os professores e pesquisadores não possuí-

personagens. Sempre há uma conversa agradável entre o escri-

am uma ideia clara de como viviam os milhares que chegavam à
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cidade, como pensavam, o que desejavam. Colocar os homens no
centro do trabalho era o que me interessava. Descobrir como o
capital estabelecia o seu domínio ou como se consolidava a do-

docentes que participaram da fundação
da USP:

minação sobre o trabalhador. Para tanto foi preciso ampliar o
campo da Psicologia Social, trazendo contribuições da Antropo-

(...) para dizer do meu orgulho por essa Congregação que nós

logia, da Filosofia, da Linguística, da Arte, da História. Eu

temos agora no IPUSP, que busca valorizar as pessoas que

gosto da ideia de invenção. Todos os que estavam em busca de

precisam ser valorizadas, os nossos professores que fundaram o

uma Psicologia mais próxima da experiência de vida fomos bem

Instituto, de modo que a gente olhe o IPUSP hoje com a clareza

sucedidos de modo que foi possível ao longo do tempo dar senti-

de que somos fruto de fundadores, que estabeleceram a nossa

do e retomar experiências pessoais e coletivas, emprestar vida a

estrutura, nossas bases e os nossos valores. Por isso, fico muito

inquietações contemporâneas, enquanto era formado um acervo

orgulhoso do Instituto, da Congregação e de você, Sílvia, por

importante de conhecimento sobre a nossa cidade e o nosso País.

termos a oportunidade de reconhecer, por meio desse título a
importância que você tem para a nossa instituição.

(...)
Só a experiência da ITCP tomaria um longo tempo para ser

Encerrando a solenidade, houve a fala

explicada e valorizada, mas ofereceu-me uma oportunidade

da Profa. Marilene, que vretomou o percurso

única de sair dos muros da USP, aproximar-me da enormidade

acadêmico de Sylvia relacionando-o à trajetó-

desse mundão que é o Brasil. Fico comovida quando lembro de
tantos encontros com companheiros nos anos em que estive

ria da Psicologia Social brasileira e da profis-

envolvida com a economia solidária e o que mais me comove é

são de psicólogo no Brasil. Finalizou falando

lembrar a alegria. Eram pobres como ratos de igreja, mas a
felicidade não dependia dos carros ou do dinheiro, mas do estar

sobre a oportunidade de ter sido aluna da

junto, do estar com, de estar entre os companheiros. Não há

homenageada e a marca que a experiência

como agradecer a tanta gente. Apenas trazê-los um momento
para cá. Penso que eu não saberia grande coisa sem as coisas

deixou em sua formação:

que aprendi nesse convívio.
Tive a oportunidade de ser sua aluna quando iniciei os estudos

A seguir, houve a fala do Prof. Gerson,

que

destacou

a

importância

dos

de mestrado no IPUSP em 1986 e pude, por meio de suas aulas
e das leituras de Agnes Heller, entender como é possível mudar
a vida e repensar meu lugar de classe, de trabalho e de profissão,

Profa. Sylvia Leser de Mello,
recebendo o título de Professora Emérita da Universidade de São Paulo. Auditório
Carolina Martuscelli Bori do
IPUSP, 15 de junho de 2016.
Foto: Renato Passos
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Título do boletim informativo
Profa. Sylvia Leser de
Mello, em sua fala durante
a Sessão Solene da Congregação do IPUSP, na
qual lhe foi outorgado o
título de Professora Emérita da USP. Auditório Carolina Martuscelli Bori do
IPUSP, 15 de junho de
2016. Foto: Renato Passos.

aprendizados que levo para as minhas ações no campo das relações sociais, profissionais e políticas. Não foi por acaso que
Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros fez parte de
sua banca de livre-docência no IPUSP. Também não foi por

Sylvia Leser de Mello

acaso que mulheres, famílias e sistemas cooperativos foram as

Nasceu em São Paulo, em 8 de abril de

escolhas de seu interesse como pessoa, como pesquisadora, como

1935. Graduou-se em Filosofia pela Uni-

psicóloga social, que seu pensamento instigante e reflexivo, com
a marca do compromisso ético-político com as classes populares

versidade de São Paulo, em 1961. Em

seja compartilhado com todos e todas que tem a Psicologia como

1972, concluiu o doutorado em Psicologia

um instrumento social de emancipação. Parabéns, Sylvia, por
este título mais do que merecido de Professora Emérita da USP.

Escolar e do Desenvolvimento Humano
pela USP. Em 1985, foi aprovada em Con-

Após o evento, foi oferecido um co-

curso de Livre-docência do Instituto de

quetel de confraternização no saguão do Blo-

Psicologia da USP. É professora titular do

co G e o Museu de Psicologia do Instituto de

IPUSP e tem experiência na área de Psi-

Psicologia da USP apresentou a exposição

cologia, com ênfase em Psicologia Social,

Profa. Sylvia Leser de Mello, com fotos e par-

atuando principalmente nos seguintes

te da produção acadêmica da homenageada.

temas: trabalho, escola, cultura, família e
Psicologia. (Informações extraídas de:

Nota. Todas as falas foram extraídas do vídeo do evento
(https://www.youtube.com/watch?v=zT0VD1y5eUE). As
fotos do evento e da exposição Profa. Sylvia Leser de Mel-

https://uspdigital.usp.br/tycho/
CurriculoLattesMostrar?)

lo estão disponíveis em: https://www.facebook.com/pg/
IPUSP/photos/?tab=album&album_id=1040295116061225
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Cerimônia de entrega do título
de Professora Emérita do IPUSP
à Carolina M. Bori, em 1992. Da
esq. para a dir.: Profs. Flávio
Fava de Moraes (Reitor), Carolina M. Bori e Sylvia L. de Mello
(Diretora do IPUSP). Foto apresentada na exposição Profa.
Sylvia Leser de Mello, organizada pelo Museu de Psicologia do
Instituto de Psicologia da USP e
apresentada no Auditório Carolina Martuscelli Bori do IPUSP,
em 15 de junho de 2016.

Profa. Sylvia Leser de
Mello e Ari Edson Dario
Ferreira, durante a Sessão
Solene da Congregação do
IPUSP na qual foi outorgado o título de Professora
Emérita da USP à Professora Sylvia Leser de Mello.
Auditório Carolina
Martuscelli Bori do IPUSP,
15 de junho de 2016. Foto:
Renato Passos.
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Título do boletim informativo

Dia do Psicólogo 2016 e VI Coletiva de Autores
do IPUSP
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Para comemorar o Dia do Psicólogo, a
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP realizou, em 31 de agosto, no Salão de Estudos
Lígia A. Amaral, a VI Coletiva de Autores do
IPUSP (Livros de 2015 e 2016) e a Apresentação do novo site do IPUSP.
Na VI Coletiva de Autores do IPUSP,
grande parte dos docentes do IPUSP que publicaram livros no período de 2015 e 2016 realizaram uma breve apresentação, comentando aspectos relevantes das publicações. Na
ocasião, o público teve a oportunidade de
conhecer de perto a produção científica do
Instituto.
O evento foi aberto pelo vice-diretor
do IPUSP, Prof. Andrés Eduardo Aguirre

Encerramento do Dia do Psicólogo 2016 e VI Coletiva de Autores do IPUSP.
Salão de Estudos Lígia Amaral da Biblioteca Dante Moreira Leite do
IPUSP, 31 de agosto de 2016.

Antúnez, e por Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, que conduziu a Coletiva. O
encerramento

foi

realizado

pela

Profa.

Marilene Proença Rebello de Souza, diretora
do Instituto.
No evento, houve também a Apresentação do novo site do IPUSP, por Katia Cristina
Pinto, chefe da Seção de Informática do
IPUSP. Katia apresentou a página principal
do novo site e discorreu sobre o projeto de
reformulação do portal. A previsão para o
lançamento oficial é dezembro de 2016.
É com muita alegria e satisfação que
agradecemos a participação dos nossos que-

Abertura do Dia do Psicólogo 2016 e VI Coletiva de Autores do IPUSP.
Salão de Estudos Lígia Amaral da Biblioteca Dante Moreira Leite
do IPUSP, 31 de agosto de 2016.
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ridos professores, da diretoria do IPUSP e de
Katia Cristina Pinto, pela apresentação do
novo site do Instituto.
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Título do boletim informativo

Dia do Psicólogo
VI Coletiva de Autores do IPUSP
31 de agosto de 2016
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ResearcherID e Scopus Author ID
Aline Frascareli
Mesmo antes da criação do ORCID
(Open

Research

and

Contributor

ID),

permite aos pesquisadores gerenciar suas
publicações, acompanhar

o

número

de

algumas bases de dados buscaram atribuir

citações dos trabalhos publicados, identificar

aos

na

potenciais colaboradores e evitar possíveis

problemas

erros de identificação. Além disso, é possível

autores

identificadores

tentativa

de

recorrentes

relacionados

pesquisadores,

minimizar
como

ao
por

únicos,
nome

dos

exemplo

homônimos, variações de um nome (inclusão
ou exclusão de determinado sobrenome).

integrar

informações

do

perfil

do

ResearcherID com a base de dados Web of
Science e ORCID.
Para solicitar um ResearcherID, acesse

ResearcherID foi a solução criada pela

a página inicial da base de dados Web of

Thomson Reuters para o problema da

Science, no menu superior clique em Minhas

ambiguidade de autores na comunidade

ferramentas e, em seguida, clique em

acadêmica. É um identificador único que

ResearcherID.
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Outra opção é acessar o link http://

base de dados Scopus e basicamente tem as

www.researcherid.com/

mesmas características que o ResearcherID,

SelfRegistration.action e solicitar o cadastro,

auxiliando a gerenciar listas de publicações e

utilizando seu nome e e-mail.

citações e também permite integração com o

O tutorial disponível no link http://
pt.slideshare.net/bibliotecaee/tutorialcompleto-researcherid

que a própria base de dados da Scopus cria
mais

automaticamente e atribui a cada autor um

informações sobre o ResearcherID, bem

identificador. Para tanto, é preciso ter um

como aprender a criar e gerenciar uma conta.

artigo indexado na base de dados.

Scopus

apresenta

ORCID. Entretanto, é importante ressaltar

Author

ID

é

outro

Caso encontre alguma inconsistência,

identificador utilizado especificamente pela

é possível solicitar correções ou fornecer ou-

tras informações de um autor preenchendo o

Na seção “Em pauta” do n. 7-8 do Bo-

formulário de feedback da base de dados

letim Informativo (ano V, set./dez. 2015), abor-

Scopus.

damos o tema. Para relembrar informações

Para mais informações sobre o Resear-

sobre este identificador, acesse a matéria no

cherID, Scopus Author ID e como integrar as

link:

informações destes identificadores ao OR-

biblioteca/Boletim_Informativo_set_

CID, assista aos seguintes vídeos:

out_nov_dez_2015.pdf



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

http://wokinfo.com/training_support/
training/researcher-id/
#recorded_training/



https://www.youtube.com/watch?
v=UJBq0f0Qnrs&list=PLmFEGsa7e9nG
8nvIpVld6xc6-G9gH9Uxb&index=2
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BVS-Psi marca presença em eventos de
Psicologia
Carla Cristina Nascimento
Entre os dias 26 a 28 de maio, a BVSPsi manteve um stand próprio no 5º Con-

demonstrações de pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia (BVS-Psi).

gresso Brasileiro de Saúde Mental em São

Foi uma satisfação constatar que a

Paulo, no campus Indianápolis da Universi-

BVS-Psi é uma fonte de informação reconhe-

dade Paulista (UNIP). Juntamente com a

cida, utilizada e obrigatória para as pesqui-

equipe do Conselho Federal de Psicologia

sas de alunos e professores de Psicologia de

(CFP), as bibliotecárias Lilian Bianconi e Car-

todo o Brasil.

la Nascimento da Biblioteca Dante Moreira

Assista a alguns momentos do evento:

Leite apresentaram aos participantes do

https://www.facebook.com/SinPsiSP/

evento os recursos disponíveis e realizaram

videos/1161206753921480/
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Na programação do 16º Simpósio de

gia (CFP), e por Carla Nascimento, gestora

Pesquisa e Intercâmbio Científico da Associ-

da BVS-Psi, o curso teve como diretriz os ti-

ação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação

pos de necessidade de informação para atua-

em Psicologia (ANPEPP), realizado no Hotel

lização do profissional, a estruturação de me-

Ritz Lagoa da Anta em Maceió -Alagoas, foi

todologia para a fundamentação teórica e

oferecido o curso Encontro BVS- Psi: Informa-

trabalhos de revisão de literatura. Contou

ção Para seu Problema de Pesquisa aos pós-

também com exposição das fontes de infor-

graduandos e pesquisadores da área de Psi-

mação nacionais e internacionais em Psicolo-

cologia participantes do Simpósio.

gia, dos recursos da BVS-Psi, suas bases de

Ministrado pela Profa. Dra. Maria
Imaculada Cardoso Sampaio, representante

dados e formas mais eficientes de recuperação da informação.

da BVS-Psi no Conselho Federal de Psicolo-
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Curso Artigo Científico: dos Fundamentos à
Submissão, 10ª Feira USP e as Profissões e
apresentação de bases de dados em
Psicologia para alunos da UNINOVE
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Nos dias 1º e 2 de junho, a Biblioteca

Em 19 de agosto, a Biblioteca partici-

Dante Moreira Leite realizou o segundo cur-

pou da 10ª Feira USP e as Profissões, realiza-

so Artigo Científico: dos Fundamentos à Sub-

da no Parque Cientec. A Biblioteca foi repre-

missão, que visa orientar quanto à prepara-

sentada pela bibliotecária Lilian Leme Bian-

ção, submissão e normalização do artigo ci-

coni, que colaborou no stand do Sistema In-

entífico e também aborda as bases de dados

tegrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP).

da área de Psicologia e o EndNoteBasic. A
agenda 2016 está disponível em nosso site.

Promovido pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da Universidade de São Pau-

Recebemos, em 16 agosto, alunos do

lo (PRCEU-USP), o evento tem como público

curso de Psicologia da UNINOVE - unidade

-alvo os estudantes do ensino médio e visa

Vergueiro. A bibliotecária Lilian Leme Bian-

apresentar a universidade e os cursos e facili-

coni realizou uma visita orientada à Bibliote-

tar a escolha da carreira para o vestibular.

ca, abordando nossos serviços e produtos, e
apresentou as bases de dados da área de Psicologia aos estudantes.
Bibliotecária Lilian Leme
Bianconi com a equipe do
stand do SIBiUSP
na 10ª Feira USP e as Profissões, em 19 de agosto de
2016, no Parque Cientec.
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Workshop de Produção
equipes do SIBiUSP

Científica

para

Aline Frascareli
No dia 28 de junho de 2016, o Sistema

A. Xavier Bonifácio e Aparecida Angélica Z.

Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP)

Paulovic Sabadini, integrantes da equipe da

realizou o Workshop de Produção Científica

Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto

para Equipes do SIBiUSP, que teve como ob-

de Psicologia da USP.

jetivo compartilhar informações, conhecimentos e experiências sobre as atividades
de gestão da produção científica pelas
equipes das bibliotecas do sistema e discutir
as possibilidades de desenvolvimento de
novos serviços.

As apresentações e fotos do evento
estão disponíveis no site do SIBiUSP:
http://www.sibi.usp.br/noticias/workshopproducao-cientifica-equipes-sibiusp/

Participaram do evento Renato dos
Passos, Aline Frascareli, Silvana Amélia de
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5º Encontro Brasileiro de Bibliometria e
Cientometria na ECA-USP
Carla Cristina Nascimento
Em tempos de avaliação e quantifica-

O evento foi uma excelente oportuni-

ção da produção científica, análise de citação,

dade para os participantes conhecerem e se

impacto de revistas, indicadores de CT&I e

atualizarem sobre as discussões da área. As

outras medidas exigidas para captação de

temáticas discutidas foram: consolidação

recursos na comunidade científica, a biblio-

de grupos de pesquisa especializados em

metria e cientometria se consagram como

métodos quantitativos para estudo e avalia-

técnicas que visam dar respostas a essa de-

ção

manda.

acadêmica e científica, indicadores mais in-

da

atividade

científica,

genealogia

De 6 a 8 de julho de 2016, ocorreu o 5º

clusivos de C&T, políticas públicas e indica-

Encontro Brasileiro de Bibliometria e Ciento-

dores na avaliação, com participação do Prof.

metria (5º EBBC). O evento foi organizado

Dr. Vahan Agopyan, vice-reitor da USP,

pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência

possibilidades e limitações da altmetria, pes-

da Informação da Escola de Comunicações e

quisa bibliométrica na era do Big Data e fon-

Artes (ECA-USP) e contou com a participa-

tes de informação para estudos bibliométrico

ção de palestrantes e pesquisadores de diver-

e cientométrico.

sos países.
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Título do boletim informativo

Exemplo de colaboração entre instituições. Imagem extraída de: Costas, Rodrigo (2016). Infraestrutura para consolidação de grupos de pesquisa especializados em métodos quantitativos para estudo e avaliação da atividade
científica. In 5º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria. Recuperado de

http://www.ebbc.inf.br/ebbc5/

documments/anais/EBBC-infraestructuras.pdf.

Exemplo de colaboração por área de conhecimento. Imagem extraída de: Costas, Rodrigo (2016). Infraestrutura
para consolidação de grupos de pesquisa especializados em métodos quantitativos para estudo e avaliação da
atividade científica. In 5º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria. Recuperado de http://www.ebbc.inf.br/
ebbc5/documments/anais/EBBC-infraestructuras.pdf.
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3º INTEGRAR - Congresso Internacional de
Arquivos, Bibliotecas, Centros de
Documentação e Museus
Aline Frascareli
Entre os dias 19 e 21 de julho de 2016,

sionais que atuam em Arquivos, Bibliotecas,

aconteceu o 3 INTEGRAR - Congresso Inter-

Museus, Centros de Documentação e Cen-

nacional de Arquivos, Bibliotecas, Centros de

tros de Memória. Foram realizadas duas edi-

Documentação e Museus, com o tema central

ções, uma em 2002 e outra em 2006.

º

“Preservar para as Futuras Gerações”. O

A programação completa e os arqui-

evento foi promovido pela Federação Brasi-

vos das apresentações estão disponíveis no

leira de Associações de Bibliotecários, Cien-

site oficial do evento. Interessante ressaltar

tistas da Informação e Instituições (FEBAB),

que os organizadores disponibilizaram uma

Associação dos Arquivistas de São Paulo e

área com vídeos de depoimentos de vários

Secretaria da Cultura do Governo do Estado

profissionais, também disponíveis no site, no

de São Paulo.

menu “Por que integrar?”.

O INTEGRAR foi concebido como um
evento multidisciplinar, focado nas áreas de
Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da

Acesse o site oficial do evento:

Informação e Museologia, que pretende pro-

http://integrar.febab.org.br/

mover um diálogo integrado entre os profis-
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Título do boletim informativo

Resgatando a memória do Instituto de
Biociências da USP, com Carlos Ribeiro Vilela
(IB-USP)
Aline Frascareli
No dia 30 de maio, o Prof. Dr. Carlos

Evolutiva do Instituto de Biociências da USP

Ribeiro Vilela, do Instituto de Biociências da

e a história do palacete da Alameda Glete,

USP

palestra

primeira sede dos cursos de História Natu-

“Resgatando a memória do Instituto de Bio-

ral, Química, Geologia e parte da Psicolo-

ciências da USP”, promovida pelo Arquivo

gia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-

Geral da USP (AG-USP), com apoio da Asso-

tras entre 1937 e 1959.

(IB-USP),

ministrou

a

ciação de Arquivistas de São Paulo (ARQ-

O Prof. Dr. Carlos Ribeiro Vilela é um

SP). A bibliotecária Aline Frascareli e a chefe

dos organizadores do livro A Glette, o Palacete

técnica Aparecida Angélica Z. Paulovic Saba-

e a Universidade de São Paulo, lançado em de-

dini da Biblioteca Dante Moreira Leite do

zembro de 2014. A obra também foi organi-

Instituto de Psicologia estiveram presentes.

zada por César Ades (in memoriam), Apareci-

Durante a palestra, foi apresentada

da Angélica Z. Paulovic Sabadini, Neuza

uma retrospectiva sobre a acumulação e pre-

Guerreiro de Carvalho e Viktoria Klara Laka-

servação de documentos, fotos e objetos so-

tos Osorio.

bre o Departamento de Genética e Biologia
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Lançamento dos livros Autismo, Linguagem e
Cognição e Linguagem e Cognição: um diálogo
interdisciplinar
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
No dia 13 de maio, foram lançados na

entam a redação dos capítulos: a revisão teórica

Biblioteca Dante Moreira Leite os livros Autis-

de aspectos da cognição que se relacionam mais

mo, Linguagem e Cognição e Linguagem e Cogni-

diretamente com a linguagem e a língua; a apli-

ção: um diálogo interdisciplinar, organizados

cação de princípios teóricos e d e fenômenos

pelas professoras do IPUSP Briseida Dogo

sociocognitivos que impactam a linguagem hu-

Resende e Fraulein Vidigal de Paula, em par-

mana, em especial a língua, seu léxico e sua gra-

ceria com Maria Célia Lima-Hernandes, da

mática. O contexto para a proposição dessa

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Hu-

aproximação entre áreas representa um momen-

manas da USP (FFLCH), Sheila Caetano, da

to em que as áreas específicas de conhecimento

Universidade

Paulo

têm estreitado suas fronteiras nos interesses cien-

(UNIFESP), e Marcelo Módolo, também da

tíficos. É um convite a todo aquele que se inte-

FFLCH.

resse pelas questões que envolvem a cognição

Federal

de

São

De acordo com a Paco Editora, a publicação Autismo, Linguagem e Cognição “oferece

humana e sua manifestação na linguagem”.
A

Biblioteca

Dante

Moreira

Leite

contribuição relevante para pesquisas acadê-

agradece a oportunidade de realizar o evento e

micas e de cunho profissional sobre o trans-

parabeniza os organizadores e os autores

torno do espectro autista, pois apresenta seus

pelas publicações!

aspectos linguísticos, sociais e cognitivos, no
âmbito do desenvolvimento, da aprendizagem e do atendimento clínico de indivíduos
que são assim diagnosticados”.
Cognição e Linguagem e Cognição: um
diálogo interdisciplinar é composto, de acordo
com a editora Pensa Multimedia, por textos
que “discutem o tema da linguagem numa perspectiva interdisciplinar e integram pesquisadores
de várias áreas de conhecimento, dentre as quais
(...) Linguagem, Linguística, Psicologia, Fonoaudiologia e Psiquiatria. Dois focos de atenção oriBoletim Informativo, ano VI, n. 2, maio/ago. 2016.

Capa dos livros Autismo, Linguagem e Cognição e Linguagem e
Cognição: um diálogo interdisciplinar, lançados em 13 de maio
de 2016, na Biblioteca Dante Moreira do IPUSP.
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| Aconteceu na Biblioteca
Lançamento das obras Autismo, Linguagem
e Cognição e Linguagem e Cognição: um
diálogo interdisciplinar
13 de maio de 2016
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| Novas Aquisições

Livros
Elaine Cristina Domingues Martins
A Biblioteca Dante Moreira Leite incorporou 239 novos livros ao acervo, no período de
abril a junho de 2016. Destacamos as seguintes publicações, que têm como autores ou organizadores docentes ativos/aposentados do Instituto de Psicologia da USP:

Frazão, L. M., & Fukumitsu, K. O. (Orgs.). (2016).
Modalidades de intervenção clínica em gestalt-terapia. São
Paulo, SP: Summus.

Fulgencio, L. (2016). Mach & Freud: influências e paráfrases. São Paulo, SP: Concern, FAPESP.

Gomes, I. C., Fernandes, M. I., Levisky, R. B. (Orgs.).
(2016). Diálogos psicanalíticos sobre família e casal.
São Paulo, SP: Escuta.

Boletim Informativo, ano VI, n. 2, maio/ago. 2016.
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| Novas Aquisições

Guirado, L., & Guirado, M. (2014). Tratamentos do autismo: a direção do olhar: uma análise institucional do discurso da psicanálise e da análise do comportamento aplicada.
Saarbrücken, Alemanha: Novas Edições Acadêmicas.

Roazzi, A., Paula, F. V., & Santos, M. J. (Orgs.). (2014).
Leitura & escrita: a sua aprendizagem na teoria e na prática.
Curitiba, PR: Juruá.

Seabra, A. G., Dias, N. M., Capovilla, F. C. (Orgs.).
(2013). Avaliação neuropsicológica cognitiva: leitura, escrita
e aritmética. São Paulo, SP: Memnon.

Aquino, T. A. A., Freitas, M. H., & Paiva, G. J. (Orgs.).
(2013). Anais do IX Seminário de Psicologia e Senso Religioso: Morte, Religião e Psicologia. João Pessoa, PB: Editora
da UFPB.
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| Novas Aquisições

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

Dissertações e teses
Elaine Cristina Domingues Martins
Foram cadastradas 17 novas publicações na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
da USP (BDTD), no período de abril a maio de 2016. Acesse a lista completa e conheça os novos trabalhos incorporados ao acervo.

Acesse o site da Biblioteca e confira
as novas aquisições de
dissertações e teses:
http://www.ip.usp.br/biblioteca

Acesse a Biblioteca Digital de Teses
e Dissertações da USP:
http://www.teses.br/

Boletim Informativo, ano VI, n. 2, maio/ago. 2016.
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| Novas Aquisições

Videoteca
Maria Marta Nascimento
Renato Passos
A Videoteca incorporou novos itens
ao seu acervo audiovisual. Os materiais já
estão disponíveis para empréstimo pelos
usuários cadastrados na Biblioteca e também
podem ser assistidos em nosso espaço.

Saiba mais informações sobre os novos
filmes e verifique sua disponibilidade
pesquisando os títulos no Dedalus ou
no Portal de Busca Integrada da USP:

Conheça os novos títulos:

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

ASSUNTO DE MENINAS
Direção: Léa Pool
Local: Canadá
Data: 2001

DO COMEÇO AO FIM
Direção: Aluizio Abranches
Local: Brasil
Data: 2009

PERSÉPOLIS
Direção: Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud
Local: Estados Unidos / França
Data: 2014

Boletim Informativo, ano VI, n. 2, maio/ago. 2016.

41

| Novas Aquisições

CORAÇÃO SATÂNICO
Direção: Alan Parker
Local: Estados Unidos
Data: 1987

UMA LIÇÃO DE VIDA
Direção: Justin Chadwick
Local: Estados Unidos, Inglaterra e Quênia
Data: 2014

171
Direção: Gregory Jacobs
Local: França
Data: 2004
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| Produção do IPUSP

Título do boletim informativo

Produção científica do corpo docente e técnico
do IPUSP - abril a agosto de 2016
Lilian Leme Bianconi
Silvana Amélia Xavier de Aguiar Bonifácio
Nos meses de abril a agosto de 2016, foram cadastrados 328 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 abril a agosto de 2016.

Tipo de trabalho

Quantidade

Artigo de Jornal - Nacional

1

Artigo de Periódico - Internacional

26

Artigo de Periódico - Nacional

72

Artigo de Periódico - Apres. / Intr. - Nacional

1

Artigo de Periódico - Carta / Editorial - Nacional

6

Artigo de Periódico - Resenha - Nacional

1

Monografia / Livro - Nacional

6

Monografia / Livro - Ed. / Org. - Nacional

2

Outros - Internacional

1

Outros - Nacional

2

Parte de Monografia / Livro - Internacional

2

Parte de Monografia / Livro - Nacional

117

Parte de Monografia / Livro - Apres. / Pref. / Posf. - Internacional

1

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

30

Boletim Informativo, ano VI, n. 2, maio/ago. 2016.
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| Produção do IPUSP
Tipo de trabalho
Texto na web - Internacional

1

Texto na web - Nacional

46

Trabalho de evento - Internacional

1

Trabalho de evento - Nacional

1

Trabalho de evento - Resumo - Internacional

1

Trabalho de evento - Resumo - Nacional

10

Total

328

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.

44

Quantidade

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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| Boletim indica

Canais de vídeo ganham destaque na divulgação científica feita na internet
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Os canais de vídeo ou vlogs, que tem

feita nos vlogs e garante um selo de qualida-

como foco ciência e tecnologia têm ganhado

de aos canais. Assim, o usuário saberá que o

expressividade na divulgação científica reali-

conteúdo tem lastro da ciência e boa proce-

zada na Internet nos últimos anos. Os donos

dência. Nos EUA, o modelo de divulgação

dos canais, conhecidos como youtubers, são

de ciências em vlogs já está bastante desen-

na maioria dos casos pesquisadores em início

volvido. Lá, um único canal de ciência pode

de carreira ou estudantes de graduação e pós

chegar a registrar mais de 270 milhões de vi-

-graduação que produzem vídeos de ciência

sualizações, como é o caso do Veritasium,

curtos, de mais ou menos 5 minutos, muitas

criado em 2011 pelo físico Derek Muller.

vezes com poucos recursos disponíveis. Os

Também há no Youtube canais de di-

vlogs tratam de ciência utilizando uma lin-

vulgação científica ligados a instituições e

guagem informal, próxima à do entreteni-

veículos de comunicação. Esses vlogs se tor-

mento.

nam mais uma ferramenta utilizada por es-

No Brasil, a maioria das experiências

sas organizações para atingir um público

março,

maior. Como exemplo, podemos citar o canal

youtubers brasileiros criaram o ScienceVlogs

da revista Pesquisa FAPESP, que todos os

Brasil (SvBr), uma rede on-line formada por

meses publica em média dois vídeos de te-

21 canais de vídeos de ciência. A iniciativa

mas científicos relacionados às matérias da

fortalece o modelo de divulgação científica

publicação.

começa

a

tomar

forma.

Em

Confira a notícia completa da revista
Pesquisa FAPESP:
http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/05/19/
youtubers-na-ciencia/
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Lançamento
Brasileira

da

Biblioteca

Digital

Luso-

Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Foi lançada em 10 de maio a Biblioteca

Futuramente, a intenção das duas bi-

Digital Luso-Brasileira (BDLB). O projeto é

bliotecas nacionais é expandir os trabalhos

resultado de uma parceria entre a Biblioteca

da BDLB aos demais países de língua portu-

Nacional do Brasil e a Biblioteca Nacional de

guesa que desejem participar da iniciativa.

Portugal e nasce com o objetivo central de

Um exemplo é Moçambique, cuja Biblioteca

coordenar os esforços de digitalização e colo-

Nacional já assinou acordo de cooperação

car disponível num mesmo ponto de acesso

técnica recentemente com a Biblioteca Nacio-

todo o acervo digital das duas instituições.

nal do Brasil.

O projeto concretiza-se num portal
que agregará automaticamente a informação
das bibliotecas nacionais digitais do Brasil e
de Portugal, cuja soma de conteúdos alcança
mais de 60 mil títulos, correspondendo a cerca de 13 milhões de imagens de materiais bibliográficos em domínio público. A BDLB já
nasce com um conjunto de aproximadamente dois milhões de referências e reúne metadados de uma rede que integra dezenas de

Confira a notícia completa no site da
Biblioteca Nacional do Brasil:
https://www.bn.br/acontece/
noticias/2016/05/lancamento-bibliotecadigital-luso-brasileira

Conheça a Biblioteca Digital
Luso-Brasileira:
https://bdlb.bn.gov.br/

instituições culturais nos dois países.

Sede da Biblioteca
Nacional do Brasil,
Rio de Janeiro, RJ.
Foto: Divulgação.
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O futuro do acesso aberto
Aline Frascareli
“A decisão da União Europeia de disponibilizar de forma livre e gratuita a partir
de 2020 todos os papers produzidos em seus
estados-membros promete dar novo fôlego
ao Acesso Aberto, movimento lançado no
início dos anos 2000 com o objetivo de fran-

Confira a notícia na íntegra no site da
revista Pesquisa Fapesp:
http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/07/14/
o-futuro-do-acesso-aberto/

quear o acesso à produção científica, que
avança lentamente.”
A matéria “O futuro do acesso aberto”, de Fabrício Marques, da revista Pesquisa
FAPESP de julho de 2016, apresenta um breve panorama e possíveis tendências do movimento do Acesso Aberto.

Boletim Informativo, ano VI, n. 2, maio/ago. 2016.
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Título do boletim informativo

Primeiro museu indígena de Rondônia é
inaugurado em aldeia
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Em 19 de julho, foi inaugurado o primeiro museu indígena de Rondônia. O Mu-

perderam ao longo do tempo e valorizar a
cultura Paiter.

seu está localizado na aldeia G̃apg̃ir do povo

Na inauguração, houve visitas guia-

Paiter Suruí, na Linha 14 de Cacoal (RO). Idea-

das e diversas outras atividades, como expo-

lizado pelos indígenas, o museu visa valorizar

sição e venda de artesanatos, apresentação

e promover a cultura Paiter. O acervo é com-

de músicas e narrativas Paiter, competição

posto por artefatos e utensílios de barro feitos

de arco e flecha, pinturas corporais e degus-

pelos próprios índios.

tação de comidas tradicionais. O museu pode

A ideia de construir o museu surgiu

ser visitado de terça a domingo, das 8h às 18h.

dentro da escola indígena da Aldeia. O objetivo
era mostrar aos alunos como era a vida dos
Paiter Suruí antes do contato com o homem
branco, há cerca de 50 anos. Remete, também, a
um antigo sonho dos indígenas de ter um espaço para fomentar ações referentes à cultura

Confira a notícia completa no portal G1:
http://g1.globo.com/ro/cacoal-e-zona-da-mata/
noticia/2016/07/primeiro-museu-indigena-derondonia-e-inaugurado-em-aldeia.html

material e imaterial, resgatar práticas que se

Museu Indígena de
Rondônia, em Cacoal.
Foto: Rede Amazônica /
Divulgação.
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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 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, 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 (BVSPsi), portal Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) e do Museu de Psicologia do Instituto de Psicologia da USP.

| 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 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 participação 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 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).
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| 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 etc.
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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
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Wanderley Correia de Moraes
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Campus em Foco
| Registros do Campus da Capital da USP

Profa. Sylvia Leser de Mello, em sua fala durante a Sessão Solene da Congregação do IPUSP na qual lhe foi outorgado o título de
Professora Emérita da USP. Auditório Carolina Martuscelli Bori do IPUSP, 15 de junho de 2016. Foto: Renato Passos

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 escolhida será publicada na contracapa de cada número do Boletim.

Nosso e-mail:
boletimbibip@gmail.com

