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   Editorial 

 Queridos leitores, este número do Boletim Informativo está repleto de novidades e 

conteúdos interessantes!  

 Iniciamos o segundo semestre de 2017 com mudanças no layout da Biblioteca. O 

local onde estava a Referência (Setor de Atendimento) foi liberado e transformado em 

um cantinho de leitura e interação, incluindo a nossa nova lousa, um espaço aberto e 

livre onde os usuários podem registrar suas mensagens. O bibliotecário de Referência 

está atuando juntamente com o pessoal do balcão de empréstimo. A reorganização  

resultou numa otimização do uso do espaço e mais conforto para os usuários.  

 Neste quadrimestre, realizamos algumas exposições que movimentaram a Bibli-

oteca: a mostra fotográfica colaborativa Mês das Mães na Biblioteca, a exposição infor-

mativa Dia Mundial de Combate às Drogas e as exposições de DVDs Dia do Orgulho 

LGBT, Cinema Latino-Americano e Novas Aquisições. Por meio das exposições, disse-

minamos informações e promovemos reflexões sobre assuntos e datas importantes rela-

cionadas ao período. 

 Colaboramos também na realização de alguns eventos que ocorreram em nossos 

espaços, apresentados na seção Aconteceu na Biblioteca. Destacamos o Sarau para To-

das e Todos, que encerrou o I Seminário de Cultura e Extensão do IPUSP. O evento foi 

marcado por diversas manifestações artísticas: apresentação musical, leitura de poe-

mas, dramatização etc. O sarau foi um sucesso e muitos usuários já estão perguntando 

quando será a próxima edição.  

 Finalizamos nosso editorial com uma pequena homenagem à querida Profa. 

Ecléa Bosi, falecida em 10 de julho de 2017. Ecléa Bosi, Professora Emérita do Instituto 

de Psicologia da USP, dedicou sua carreira acadêmica à Psicologia Social. Suas pesqui-

sas, referência no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, investigam as relações entre 

Psicologia, memória e cultura. Recebeu diversos prêmios por sua obra, que inclui um 

trabalho de grande destaque na Universidade de São Paulo, a criação do programa 

Universidade Aberta à Terceira Idade. O programa, criado em 1993, tem como objetivo 

possibilitar ao idoso aprofundar seus conhecimentos em suas áreas de interesse, ao 

mesmo tempo em que viabiliza a troca de experiências com os alunos da graduação.  

 Profa. Ecléa era usuária bastante presente da Biblioteca. Não era difícil encontrá-

la por aqui, seja emprestando algum material, participando de algum evento ou vindo 

ao encontro do Prof. Alfredo Bosi. Para além da inegável importância de sua obra e de 
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sua trajetória na Psicologia, gostaríamos de ressaltar aqui seu legado de amor aos livros 

e confiança em seu poder transformador e infinito, evocado nas palavras da Profa.  

Maria Inês Assumpção Fernandes, docente do Departamento de Psicologia Social e do 

Trabalho do IPUSP:  

Comissão Editorial do Boletim Informativo  

da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP  

“A cada encontro com Ecléa, percebo um  

novo livro e recupero a alegria de sua presença 

e a esperança de um livro infinito tal como  

Borges descreve em ‘Os Jardins dos Caminhos 

que se Bifurcam’. A cadeira sobre a qual os  

livros são derramados recebe um novo sentido, 

porque são múltiplas as letras e as leituras, 

múltiplos os contornos e os conteúdos, infinitas 

formas de descrever uma finita existência.” 

Maria Inês Assumpção Fernandes 

(Revista Psicologia USP, n. 1, 2008) 
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No mês de maio, apresentamos uma 

exposição fotográfica colaborativa da comu-

nidade IPUSP na Biblioteca Dante Moreira 

Leite, por ocasião do Dia das Mães. 

Os participantes enviaram fotos com 

suas mães e as mães também participaram 

enviando fotos com seus filhos. A exposição 

ficou aberta no Salão de Estudos Lígia  

Assumpção Amaral durante todo o mês de 

maio e foi construída e atualizada conforme 

o envio das fotos. 

Mês das Mães na Biblioteca Dante Moreira 

Leite 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

 Aproveitamos para agradecer a todos 

que participaram da exposição e colabora-

ram para fazer um Mês das Mães muito es-

pecial na Biblioteca!  

| Em destaque 

Confira o vídeo da exposição no  

Facebook da Biblioteca:  

https://www.facebook.com/bibliotecaipusp  

https://www.facebook.com/bibliotecaipusp
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O dia 26 de junho é a data escolhida 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) 

para o Dia Internacional de Combate às Dro-

gas. A data foi designada pela Assembleia 

Geral da ONU através da Resolução nº 

42/112, de 7 de dezembro de 1987, quando se 

implementou a recomendação da Conferên-

cia Internacional sobre o Abuso e o Tráfico 

Ilícito de Drogas, realizada em 26 de junho 

do mesmo ano. 

Para marcar a data, a Biblioteca Dante 

Moreira Leite do IPUSP organizou uma ex-

Exposição Dia Mundial de Combate às Drogas 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

Carla Cristina do Nascimento  

posição especial sobre o assunto. Na mostra, 

apresentamos materiais do acervo, pesqui-

sas, documentos, entrevistas etc. sobre diver-

sas questões envolvendo a temática das dro-

gas, com destaque para o crack.  

A exposição foi idealizada pela biblio-

tecária Carla Cristina Nascimento e contou 

com a colaboração da bibliotecária Aline 

Frascareli e da técnica Vanessa Martins. Fi-

cou em cartaz no Salão de Estudos Lígia A. 

Amaral da Biblioteca até 31 de agosto de 

2017.  

| Em destaque 



 

Profa. Maria Martha Costa Hübner recebe 

prêmio internacional concedido pela SABA 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

| Em destaque 

 A Profa. Maria Martha Costa Hübner, 

docente do Departamento de Psicologia Ex-

perimental do Instituto de Psicologia da 

USP, recebeu um prêmio por suas contribui-

ções internacionais ao desenvolvimento da 

Análise do Comportamento. A honraria foi 

concedida pela SABA (Society for the Ad-

vancement of Behavior Analysis), associação 

Maria Martha Costa Hübner 

Graduou-se em Psicologia pela Pontifícia Universi-

dade Católica de São Paulo (1979), concluiu mestra-

do e doutorado em Psicologia (Psicologia Experi-

mental) pela Universidade de São Paulo (1982 e 

1990), respectivamente. Atualmente é professora 

titular na USP. Foi presidente da Sociedade Brasileira 

de Psicologia de 2002 a 2005; coordenou o Programa 

de Pós Graduação em Psicologia Experimental da 

USP (nota máxima na Capes) de 2005 a novembro de 

2012; foi presidente da Associação Brasileira de Psi-

cologia e Medicina Comportamental por dois biê-

nios: 2008/2009 e 2010/2011. Em 2014 foi eleita Presi-

dente da Association for Behavior Analysis Internati-

onal (ABAI - 2014 a 2017), tendo atuado junto ao 

Conselho Executivo da ABAI de 2009 a 2014 (Maio) 

como Representante Internacional eleita. É membro 

de contato da B. F. Skinner Foundation. Atualmente 

coordena o Serviço de Psicologia da Divisão de Psi-

quiatria e Psicologia do Hospital Universitário da 

USP. É pesquisadora do Instituto Nacional de Ciên-

cia e Tecnologia em Comportamento, Cognição e 

Ensino (INCT-ECCE). Tem experiência de docência, 

pesquisa e aplicação em Psicologia, em Análise do 

Comportamento, atuando principalmente nos se-

guintes temas: comportamento verbal, aprendiza-

gem, leitura, equivalência de estímulos, leitura re-

combinativa, autismo e terapia comportamental. 

(Informações extraídas de: Plataforma Lattes, 2017, 

http://lattes.cnpq.br) 

adjunta à ABAI (Association for Behavior 

Analysis International), a maior sociedade 

científica da abordagem comportamental no 

mundo. 

 Há quatro anos, o Programa de Pós-

Graduação em Psicologia Experimental do 

IPUSP recebeu o prêmio Contribuição Progra-

mática Longínqua para o Desenvolvimento da 

Análise do Comportamento, concedido pela 

ABAI.  

 A Biblioteca Dante Moreira Leite pa-

rabeniza a Profa. Maria Martha por essa 

grande conquista!  

Saiba mais sobre a ABAI: 

https://www.abainternational.org/

welcome.aspx 

Profa. Maria Martha Costa Hübner, no Instituto de Psicologia da USP. 

Foto: USP Imagens. 
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Iniciamos o segundo semestre do ano 

de 2017 dando as boas-vindas aos nossos 

queridos professores, alunos e funcionários 

com uma novidade: a lousa da Biblioteca!  

As primeiras mensagens escritas na 

lousa pela Biblioteca foram “Sejam bem-

vindos” e “Este espaço é seu”. Convidamos, 

assim, todos os nossos usuários internos e 

externos para registrarem mensagens em 

Biblioteca inicia segundo semestre com 

novidades para os usuários 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

Maria Marta Nascimento 
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nossa lousa – um espaço livre e aberto ao 

nosso público.  

Preparamos, também, uma outra sur-

presa para os nossos usuários: o local onde 

ficava a Referência (Setor de Atendimento) 

foi transformado em um espaço de leitura e 

interação com poltronas, mesa, revistas e giz 

para registro de mensagens em nossa nova 

lousa! Agora a Referência está ao lado do 

balcão de empréstimo. 

Desejamos, assim, que nosso semestre 

seja muito produtivo, repleto de leituras e 

novos aprendizados! Sejam todos bem-

vindos ao nosso novo espaço! 

| Serviços e Produtos 

Novo espaço da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicolo-

gia da USP. Foto: Luzia Franco do Nascimento. 

Lousa da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia 

da USP. Foto: Lucila Borges Assis. 



 



 

No período de 3 a 7 de julho de 2017, 

realizamos a Semana do Perdão na Bibliote-

ca. O usuário que perdeu o prazo de devolu-

ção teve a oportunidade de devolver o mate-

rial em atraso e ser "perdoado" da suspensão 

mediante a doação de 1 kg de alimento não 

perecível por item atrasado. 

A campanha foi um sucesso! Foram 

arrecadados 27 kg de alimentos (arroz, feijão, 

açúcar, leite em pó, macarrão, farinha).  

Semana do Perdão 
Maria Marta Nascimento 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

Os alimentos doados foram entregues 

à instituição beneficente Anjo de Luz no dia 

18 de julho, pelos funcionários Luzia Franco 

do Nascimento e Wanderley Correia de Mo-

raes. A instituição abriga crianças e adoles-

centes com câncer e seus familiares que vem 

de outras cidades para fazer tratamento em 

São Paulo. 

Agradecemos a todos os usuários que 

participaram da ação!  

| Cursos e Eventos 
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Exposições de DVDs - Dia do Orgulho LGBT, 

Cinema Latino-Americano e Novas Aquisições 
Tatiana Carvalho Freitas 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

| Cursos e Eventos 

Em 28 de junho se comemora o Dia do 

Orgulho LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis e transexuais). A data lembra os 

eventos ocorridos em Nova York, em 1969, 

em que LGBTs que frequentavam o bar Sto-

newall Inn reagiram às constantes batidas 

policiais no local, num levante de duas noi-

tes, o que deu início, no ano seguinte, à 1ª 

Parada do Orgulho LGBT, realizada em 1º de 

julho de 1970. 

Apesar dos avanços em relação à con-

quista de direitos por LGBTs, ainda há vários 

tipos de violência contra essa população no 

mundo todo. Relações homossexuais ainda 

são consideradas crimes em mais de 70 paí-

ses. As penas variam de multas à pena de 

morte (esta última prevista em cerca de 13 

países até 2016). No Brasil, em 2012, segundo 

o Grupo Gay da Bahia, foram relatados 338 

homicídios de gays, travestis e lésbicas. 

Em relação a esse assunto, o Conselho 

Federal de Psicologia destaca que os/as psi-

cólogos/as, em decorrência da Resolução 

01/99, não ficam proibidos/as de atender pes-

soas que queiram reduzir seu sofrimento psi-

cológico devido a sua orientação sexual, mas 

não devem patologizar práticas homoeróti-

cas e nem adotar ações coercitivas ou ofere-

cer tratamentos não solicitados. Não devem, 

também, se pronunciar publicamente de mo-

do a reforçar discursos homofóbicos ou re-

produzir preconceitos contra LGBTs como 

portadores de desordem psíquica. 

Para comemorar a data, a Biblioteca 

Dante Moreira Leite apresentou uma exposi-

ção de filmes do acervo que abordam a temá-

tica LGBT ou que falam sobre personagens 

LGBT. A exposição ficou aberta até julho. 

Em agosto foi a vez dos filmes latino-

americanos. Por ocasião do 12º Festival de 

Cinema Latino-Americano de São Paulo, a 

Biblioteca selecionou 15 títulos de países co-

mo Venezuela, Argentina, Colômbia, Para-

guai etc. Apresentamos desde filmes clássi-

cos como O Filho da Noiva e Diários de Motoci-

cleta até produções independentes como Vio-

leta foi para o Céu. No mesmo mês, também 

destacamos novos filmes que foram doados à 

Biblioteca e incorporados ao acervo. Entre as 

novas aquisições, há produções recentes e 

premiadas como A garota dinamarquesa, Nin-

fomaníaca (vol. I e II) e Relatos Selvagens.  



 

Boletim Informativo, ano VII, n. 2, maio/ago. 2017. 15 

| Cursos e Eventos 

Curso Mendeley na Biblioteca 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

Aline Frascareli 

Mendeley é um gerenciador de refe-

rências e rede social acadêmica com interfa-

ces WEB, desktop e aplicativo para celular, 

disponibilizado de forma gratuita. É uma  

importante ferramenta para auxiliar a orga-

nização da pesquisa, citação e referenciamen-

to de artigos científicos e demais textos aca-

dêmicos.  

No dia 28 de agosto, a Biblioteca Dan-

te Moreira Leite promoveu um curso sobre o 

Mendeley. O curso, aberto e gratuito, foi mi-

nistrado por Camila Molgara Gamba, chefe 

técnica da Biblioteca Virginie Buff D’Ápice 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zoo-

tecnia da USP (FMVZ), que apresentou os 

principais recursos e funcionalidades da fer-

ramenta. 

Agradecemos à colega da FMVZ, Ca-

mila Gamba, por ter ministrado esse impor-

tante curso aos nossos usuários e demais in-

teressados, uma oportunidade relevante de 

atualização de conhecimentos para todos que 

estão desenvolvendo ou pretendem desen-

volver um trabalho científico. 

https://www.abrapesp.org.br/vicongresso


 

Confraternização Julhina 
Luzia Franco 

| Cursos e Eventos 

No final da tarde do dia 4 de julho  

de 2017, realizamos na Biblioteca Dante Mo-

reira Leite uma agradável confraternização 

julhina. 

O evento foi fruto da colaboração de 

toda a equipe, cada qual com seu talento  

culinário, o que resultou numa mesa farta de 

delícias típicas de festas juninas. 

Fomos, também, agraciados com a visi-

ta do menino Álvaro, filho da bibliotecária 

Lucila Borges, que alegrou a festa e cativou a 

todos com seu lindo sorriso! 
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| Capacitação e Gestão do conhecimento 

II Fórum em Publicações em Psicologia 
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini 

No dia 24 de maio de 2017, aconteceu 

no Auditório Carolina M. Bori do Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Pau-

lo (IPUSP), o II Fórum em Publicações em 

Psicologia - Caminhos da Publicação no 

Brasil e no Exterior. O evento foi promovi-

do e organizado pelo Núcleo de Publica-

ções do IPUSP. 

A abertura foi realizada pela diretora 

do IPUSP, Profa. Marilene Proença R. de 

Souza, e pelas Profas. Briseida D. de Resen-

de e Maria Júlia Kovács, coordenadora e 

vice-coordenadora do Núcleo.  

A primeira fala foi das bibliotecárias 

Maria Imaculada C. Sampaio e Aparecida 

Angélica Z. Paulovic Sabadini, que apre-

sentaram a palestra: “Onde publicar o seu 

manuscrito?”. Em seguida, a Profa. Marile-

ne Proença R. de Souza apresentou 

“Percorrendo caminhos na publicação de pe-

riódicos em Psicologia” e a Profa. Patrícia 

Izar encerrou o evento com a apresentação 

“Editoração em periódico internacional: re-

flexões a partir de uma experiência”.  

Após as apresentações formou-se uma 

mesa redonda para discussão sobre a temáti-

ca do evento. A plateia participou com con-

tribuições sobre o caminho das publicações 

em Psicologia no Brasil e no exterior. 

Da Biblioteca Dante Moreira Leite, par-

ticiparam as bibliotecárias Aparecida Angéli-

ca Z. Paulovic Sabadini, que colaborou tam-

bém na organização do evento, Ana Rita J. 

Linguanotto, Maria Marta Nascimento e San-

dra Teixeira Alves.  

A Biblioteca Dante Moreira Leite para-

beniza a equipe do Núcleo de Publicações 

pela iniciativa e pelo excelente evento!  

 

Mesa de debates do II Fórum em Publicações em Psicologia - Caminhos da Publicação no Brasil e no Exterior.  
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| Capacitação e Gestão do conhecimento 

Workshop Como Escolher a Melhor Revista 

para Publicar seu Artigo 
Lucila Borges Assis 

A Escola de Educação Física e Esporte 

da USP (EEFE-USP), juntamente com a Clari-

vate Analytics e o Sistema Integrado de Bibli-

otecas (SIBi-USP), promoveram o workshop 

de publicação científica Como Escolher a Me-

lhor Revista para Publicar seu Artigo. O 

evento ocorreu em 26 de junho, no auditório 

da EEFE. 

Denise Dantas, representante da Clari-

vate Analytics, apresentou quatro maneiras 

de escolher a melhor revista para publicar 

um artigo, utilizando as ferramentas da em-

presa, a saber: Web of Science, Journal Cita-

tion Reports (JCR) e EndNote Online: 

 

 Escolher uma revista conhecendo a 

área na qual se pretende publicar 

O JCR é um relatório de avaliação de revistas 

anual. Ao utilizá-lo, é possível analisar as re-

vistas de uma determinada área do conheci-

mento através de seu fator de impacto, fator 

de impacto de cinco anos, immediacy index 

(índice de repercussão), entre outros. Impor-

tante: o JCR avalia somente revistas indexa-

das pela Web of Science. 

 

 Escolher a área do conhecimento em 

que mais se publica o tema do artigo 

A base de dados Web of Science disponibili-

za a listagem das revistas que mais publica-

ram sobre determinado assunto. Basta aces-

sar a base e pesquisar o assunto do artigo 

(em inglês). Na coluna “Refinar resultados”, 

selecionar “Títulos da fonte”. Essa opção exi-

birá todas as revistas indexadas pela Web of 

Science que publicaram artigos sobre o tema. 

 

 Verificar a visibilidade de revistas que 

não são indexadas pela Web of Scien-

ce, mas foram citadas em artigos de 

revistas que estão na base 

Mesmo que o pesquisador não queira publi-

car em revistas indexadas pela Web of Scien-

ce, pode utilizar a base para verificar a visibi-

lidade dessas revistas. Em “Pesquisa de refe-

rência citada” (segunda aba de pesquisa na 

página principal da Web of Science), digite o 

nome da revista, nacional ou internacional, e 

selecione o campo “Publicação citada”. Serão 

apresentados todos os artigos citados perten-

centes à revista. Quanto mais artigos, mais 

visibilidade essa revista tem para sua área. 

Para ver quem os citou, basta selecionar os 

artigos e clicar em “Encerrar pesquisa”.  

 

 Obter sugestões de revistas onde o ar-

tigo pode ser submetido através do 

EndNote Online 

O EndNote Online pode ajudar o pesquisa-

dor a escolher uma revista para submeter o 
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seu artigo. Acesse a aba “Correspondência” 

e insira o título e resumo de seu manuscrito 

(em inglês). Também é possível buscar as 

referências utilizadas no artigo, selecionan-

do-as diretamente no EndNote Online. De-

pois é só clicar em “Encontrar periódicos”. 

Serão apresentados os periódicos indexa-

dos pela Web of Science que publicam arti-

gos semelhantes, além de informações co-

mo fator de impacto, fator de impacto de 

Acesse a Web of Science e o JCR:  

http://www.sibi.usp.br/bases-dados/ 

Acesse o EndNote Online:  

https://www.myendnoteweb.com/ 

cinco anos, principais palavras-chave, entre 

outras informações importantes para a esco-

lha da revista. 

| Capacitação e Gestão do conhecimento 

http://ra.sbponline.org.br/
http://www.sibi.usp.br/bases-dados/
https://www.myendnoteweb.com/


 



 

Gravação do documentário Etérea Violação 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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| Aconteceu na Biblioteca 

O documentário Etérea Violação, em 

processo de gravação, tem como tema central 

toda violência não física, desencadeada em 

qualquer configuração de relacionamento. O 

projeto é uma produção independente e rece-

be residência na instituição Paço das Artes 

SP juntamente com o Museu de Imagem e 

Som (MIS). 

A professora Luciana Maria Caetano, 

do Instituto de Psicologia da USP, e sua dou-

toranda Jackeline Maria de Souza participa-

ram do documentário. As gravações das en-

trevistas foram realizadas na Biblioteca Dan-

te Moreira Leite. Luciana discutiu a temática 

da violência moral contra crianças e adoles-

centes nas relações familiares e escolares e 

Jackeline abordou a violência moral contra 

homossexuais. 

O documentário tem direção de  

Camila Martinez e conta com orientação do  

professor e filósofo Luiz Felipe Pondé. Será  

exibido entre o final de 2017 e início de 2018 

no MIS. 

Sarau para Todas e Todos 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

 No dia 25 de agosto, foi realizado na 

Biblioteca Dante Moreira Leite o Sarau para 

Todas e Todos, última atividade do I Seminá-

rio de Cultura e Extensão do IPUSP. O even-

to cultural foi organizado pela Profa. Adria-

na Marcondes Machado, docente do Depar-

tamento de Psicologia da Aprendizagem, do 

Desenvolvimento e da Personalidade (PSA) 

do IPUSP, e pelas alunas de graduação do 

IPUSP Kelly Taniguchi e Bruna Souza, com a 

colaboração da Biblioteca. 

 Na ocasião, alunos, professores e fun-

cionários foram convidados a participar com 

diversas manifestações artísticas, como apre-

sentação musical, dramatização, leitura de 

poemas etc. Parabenizamos a Comissão  

Organizadora do Sarau pelo sucesso do 

evento!  

 O I Seminário de Cultura e Extensão 

do IPUSP teve como principal objetivo pro-

mover reflexões sobre o significado da aten-

ção às pessoas que buscam a universidade, 

das intervenções em comunidades externas e 

da produção coletiva e compartilhada do co-

nhecimento, tendo em vista a discussão da 

relação entre a função da extensão na univer-

sidade e seu caráter público.  



 

| Aconteceu na Biblioteca 

Sarau para Todas e Todos 

25 de agosto de 2017 
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No dia 31 de agosto, foi lançado na 

Biblioteca o livro Análise Psicanalítica de Dis-

cursos: Perspectivas Lacanianas, de Christian 

Ingo L. Dunker, Clarice P. Paulon e J. Gui-

lhermo Milán Ramos. 

O livro apresenta e discute o método 

da análise de discursos a partir da perspecti-

va do psicanalista francês Jacques Lacan, si-

tuando a problemática do discurso como 

ponto de convergência histórico entre a dis-

cussão sobre a leitura e interpretação de tex-

tos e as perspectivas filosóficas derivadas da 

análise de conceitos. Por meio de uma expo-

sição comparada da noção de discurso em 

Lacan e nas diferentes modalidades de en-

tendimento da linguagem (Teoria da Comu-

nicação, Semiologia, Filosofia da Linguagem 

Lançamento da obra Análise Psicanalítica de 

Discursos: Perspectivas Lacanianas  
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

| Novas Aquisições 

e Semiologia) o livro desenvolve de forma 

clara e circunstanciada a noção de discurso 

em Lacan. Atravessando tópicos como a  

teoria da ciência em psicanálise e em  

ciências da linguagem examina-se em segui-

da as diferentes inflexões de método que  

se pode extrair da psicanálise para a teoria 

da comunicação. A segunda parte consiste 

em exemplos de análises específicas envol-

vendo a construção de casos clínicos, a leitu-

ra de situações históricas e o uso do método 

estrutural. 

Durante o evento, os autores apresen-

taram e debateram a obra e na sequência 

houve sessão de autógrafos. 

A Biblioteca Dante Moreira Leite para-

beniza os autores pelo lançamento! 
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Lançamento da obra Análise Psicanalítica de 

Discursos: Perspectivas Lacanianas 

31 de agosto de 2017 

| Aconteceu na Biblioteca 
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 A Biblioteca Dante Moreira Leite incorporou 241 novos livros ao acervo, no período de 

maio a agosto 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. (2017). Da paixão: sobre um fenô-

meno humano. Rio de Janeiro, RJ: Ateneu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosi, E. (2009). Memória e sociedade: lembranças de velhos. 

São Paulo, SP: Companhia das Letras.  

 

 

 

 

 

 

 

Campos, H. R., Souza, M. P. R. de, & Facci, M. G. D. 

(Orgs.). (2016). Psicologia e políticas educacionais: coletânea. 

Natal, RN: EDUFRN.  

 



 

Dunker, C. I. L., & Rodrigues, A. L. (2013). A realidade e o 

real: verdade em estrutura de ficção (Série Cinema e Psica-

nálise, vol. 2). São Paulo, SP: nVersos.  

 

 

 

 

 

 

Dunker, C. I. L. (2017). Falando nisso: fala sobre psicanálise, 

sociedade, cultura e outros temas do cotidiano. São Paulo, 

SP: Zagodoni. 

 

 

 

 

 

 

Humes, E. de C., Viera, M. E. B., Fráguas Junior, R., 

Hübner, M. M. C., & Olmos, R. D. (Eds.). (2016). Psiquia-

tria interdisciplinar. Barueri, SP: Manole. 

 

 

 

 

 

 

Kupermann, D. (2017). Estilos do cuidado: a psicanálise e o 

traumático. São Paulo, SP: Zagodoni.   
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Moretto, M. L. T. (2013). O que pode um analista no hospi-

tal? São Paulo, SP: Casa do Psicólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Perez, G. H., Ismael, S. M. C., Elias, V. de A., Moretto, 

M. L. T. (Eds.). (2017). Tempo da vida e a vida do tempo: re-

percussões na psicologia hospitalar. Rio de Janeiro, RJ: 

Atheneu. 

 

 

 

 

 

Rosa, M. D. (2016). A clínica psicanalítica em face da dimen-

são sociopolítica do sofrimento. São Paulo, SP: Escuta.  

 

 

 

 

Acesse o site da Biblioteca e conheça 

as novas aquisições de livros: 

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

http://www.ip.usp.br/biblioteca
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| Novas Aquisições 

 Foram cadastradas 38 novas publicações na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

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

conheça os novos trabalhos incorporados ao acervo. 

Dissertações e teses 
Tatiana Carvalho 

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/ 

Videoteca 
Tatiana Carvalho  

 No período de maio a agosto de 2017, foram incorporados 54 novos DVDs ao nosso 

acervo audiovisual. Todos os filmes foram doados. Para contribuir com o acervo da Videoteca, 

entre em contato conosco pelo telefone 3091-4394 ou pelo e-mail bibip@usp.br. 

Os novos filmes já estão disponíveis 

para os usuários com cadastro na  

Biblioteca e também podem ser  

assistidos em nosso espaço.  

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


 

 Nos meses de maio a agosto de 2017, foram cadastrados 168 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 - maio a agosto de 2017 
Silvana Amélia Xavier de Aguiar Bonifácio 
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Título do boletim informativo 
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Quadro. Total de trabalhos da produção científica do corpo docente e técnico do IPUSP cadastrados no 

Dedalus nos meses de maio a agosto de 2017. 

Tipo de trabalho Quantidade 

Artigo de Periódico  
 
Monografia / Livro  
 
Parte de Monografia / Livro  
 
Parte de Monografia / Livro - Apres. / Pref. / Posf.  
 
Texto na web  
 
Artigo de periódico - Carta / Editorial  
 
Monografia / Livro - Ed. / Org. 
 
Trabalho de evento - Resumo 
 
Outros 

25 
 
54 
 
50 
 
11 
 
10 
 
2 
 
9 
 
6 
 
1  

Total  168 

| Produção do IPUSP 

http://www.bvs-psi.org.br/php/index.php
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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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Tratar os usuários de crack é enfrentar o pro-

blema da pobreza no Brasil, afirma Christian  

Dunker 
Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

A cena de uso de crack do centro de 

São Paulo, a cracolândia,  foi objeto de ações 

em diversos momentos, por diversas prefei-

turas. A partir de 21 de maio, começaram a 

ocorrer intervenções policiais tendo como 

alvo os moradores, usuários e traficantes, no 

âmbito do novo programa para a área, o Re-

denção, proposto pelo prefeito João Doria.  

Confira a entrevista completa na  

Revista Cult: 
 

https://revistacult.uol.com.br/home/

dunker-tratar-os-usuarios-de-crack-e-

enfrentar-o-problema-da-pobreza-no-brasil/ 

| Boletim indica 

O Redenção foi apresentado como al-

ternativa ao programa De Braços Abertos, 

criado na gestão do prefeito Fernando Had-

dad. O De Braços Abertos se pautava pelo 

acolhimento e pela redução de danos com 

relação aos usuários crônicos de crack em 

situação de rua. Tendo como ponto central a 

garantia de moradia, o programa oferecia 

também alimentação, serviços essenciais e 

oportunidades de emprego. 

Em entrevista à Revista Cult, Christian 

Dunker, professor titular do Instituto de Psi-

cologia da USP, analisa a questão da craco-

lândia e do programa Redenção, enfatizando 

que a questão é complexa e não é só um pro-

blema de saúde pública, mas de desigualda-

de social: “Se você perceber que tratar estas 

pessoas é enfrentar o problema da pobreza 

no Brasil, verá que a solução é mais compli-

cada do que parece”. 

Intervenção do coletivo ‘A Craco Resiste’ na Cracolândia.  

Foto: Alice Vergueiro 

Prof. Christian Dunker. Foto: Divulgação. 

https://revistacult.uol.com.br/home/dunker-tratar-os-usuarios-de-crack-e-enfrentar-o-problema-da-pobreza-no-brasil/
https://revistacult.uol.com.br/home/dunker-tratar-os-usuarios-de-crack-e-enfrentar-o-problema-da-pobreza-no-brasil/
https://revistacult.uol.com.br/home/dunker-tratar-os-usuarios-de-crack-e-enfrentar-o-problema-da-pobreza-no-brasil/


 

Em sessão realizada no dia 4 de julho, 

o Conselho Universitário aprovou a reserva 

de vagas para alunos oriundos de escolas pú-

blicas e autodeclarados pretos, pardos e indí-

genas (PPIs) nos cursos de graduação da 

Universidade a partir do ano que vem. 

O processo de reserva será escalona-

do: em 2018, serão reservadas 37% das vagas 

de cada Unidade de Ensino e Pesquisa; em 

2019, a porcentagem deverá ser de 40% de 

vagas reservadas de cada curso; para 2020, a 

reserva das vagas em cada curso e turno de-

verá ser de 45%; e no ingresso de 2021 e nos 

anos seguintes, a reserva de vagas deverá 

atingir os 50% por curso e turno.  

Em decisão histórica, USP adota política de 

cotas sociais e raciais 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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A reserva de vagas considerará os 

dois processos de seleção da Universidade:  

o vestibular da Fuvest e o Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu). A decisão é histórica, já  

que é a primeira vez que a USP irá adotar 

uma política institucional de cotas sociais  

e raciais.  
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Confira a notícia completa do  

Jornal da USP: 

http://jornal.usp.br/institucional/usp-tera-

reserva-de-vagas-para-alunos-de-escolas-

publicas-e-ppis/  

| Boletim indica 

http://jornal.usp.br/institucional/usp-tera-reserva-de-vagas-para-alunos-de-escolas-publicas-e-ppis/
http://jornal.usp.br/institucional/usp-tera-reserva-de-vagas-para-alunos-de-escolas-publicas-e-ppis/
http://jornal.usp.br/institucional/usp-tera-reserva-de-vagas-para-alunos-de-escolas-publicas-e-ppis/


 

Planos de saúde não podem mais limitar 

psicoterapia 

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 
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| Boletim indica 

Confira a notícia completa  

da Agência Brasil: 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/

noticia/2017-07/justica-determina-que-

planos-de-saude-nao-podem-limitar-

sessoes-de 

 Por decisão da Justiça Federal, convê-

nios médicos estão proibidos de limitar o nú-

mero de atendimentos de psicoterapia de 

seus clientes.  A decisão anulou a norma da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) que obrigava os planos a arcarem com 

apenas 18 sessões por ano para tratamento 

de síndromes e transtornos psicológicos 

(Resolução n° 387/2015). 

 A deliberação é resultado de uma 

ação civil pública do MPF proposta no ano 

passado. Segundo o MPF, “ao indicar um 

número máximo de sessões por ano, a ANS 

extrapolou seu poder regulatório e manteve 

em vigência uma resolução que vai além do 

que a legislação permite”. 

Com a anulação da norma da ANS, os planos 

devem oferecer o número de sessões prescri-

tas pelo profissional de saúde responsável. A 

ANS recorreu da decisão e aguarda decisão 

da justiça sobre o recurso. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/justica-determina-que-planos-de-saude-nao-podem-limitar-sessoes-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/justica-determina-que-planos-de-saude-nao-podem-limitar-sessoes-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/justica-determina-que-planos-de-saude-nao-podem-limitar-sessoes-de
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/justica-determina-que-planos-de-saude-nao-podem-limitar-sessoes-de
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Confira a notícia completa da  

revista Pesquisa Fapesp: 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/08/18/

sessenta-tons-de-ma-conduta/  

| Boletim indica 

Omissões e deslizes podem causar mais 

danos à integridade científica do que casos 

ocasionais de fraude  

Vanessa Cristine de Oliveira Martins 

 Um grupo de pesquisadores, coorde-

nado pelo psiquiatra Joeri Tijdink, da Uni-

versidade Livre de Amsterdã, Holanda, reali-

zou um levantamento para avaliar casos de 

negligência e comportamentos duvidosos em 

pesquisas científicas. 

Nos rankings elaborados no estudo, os 

problemas são dos mais diversos: citação de 

dados selecionados a fim de realçar desco-

bertas ou convicções do autor; falta de super-

visão e orientação adequadas para estudan-

tes e pesquisadores em início de carreira; fa-

bricação de dados; modificação, fabricação 

ou exclusão de dados depois que eles já fo-

ram analisados pela primeira vez; manipula-

ção de conclusões por pressão do patrocina-

dor do estudo; não divulgação de pesquisas 

cujo resultado foi negativo etc. 

Uma das conclusões dos autores é de 

que há grande mobilização para combater 

casos mais graves de má conduta científica, 

mas que casos menores não recebem a devi-

da atenção. Esses casos também deveriam ser 

combatidos com vigor, já que a frequência 

com que ocorrem é alta, comprometendo 

ainda mais a integridade científica. 

http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/08/18/sessenta-tons-de-ma-conduta/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/08/18/sessenta-tons-de-ma-conduta/
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Parabéns, Angélica e toda equipe da 

Biblioteca. O Boletim está melhor do 

que  nunca!  

 

Prof. Gerson Tomanari 

Instituto de Psicologia da USP 

 

Parabéns! Bom o trabalho de vocês.  

Profa. Ianni Regia Scarcelli 

Instituto de Psicologia da USP 

Parabéns pelo novo número 

do Boletim!  

Elaine Cristina Domingues  

Biblioteca Dante Moreira Leite 

Instituto de Psicologia da USP 

Neste espaço, divulgaremos as mensa-

gens dos leitores com comentários,  

dúvidas, sugestões de pauta, críticas, 

elogios etc.  

  

Solicitamos que encaminhem as mensa-

gens para o e-mail do Boletim Informati-

vo: boletimbibip@gmail.com. 

   Espaço do leitor 

Nós queremos saber a  

sua opinião. Entre em 

contato conosco e ajude  

a fazer um Boletim  

cada  vez melhor! 

Mensagens 

Apresentamos a seguir as mensagens recebidas sobre o último número do  

Boletim Informativo (n. 1, jan./abr. 2017). Agradecemos as mensagens! 



 



 

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). 

37 Boletim Informativo, ano VII, n. 2, maio/ago. 2017. 

  Informações aos colaboradores 



 

38 Boletim Informativo, ano VII, n. 2, maio/ago. 2017. 

| 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. 
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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  

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 

Prof. Alfredo Bosi e Profa. Ecléa Bosi (in memoriam), durante o evento de comemoração aos 20 anos do Programa 

Universidade Aberta à Terceira Idade. Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 22 de outubro de 2013. 


