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Editorial

Caros leitores, com este número do Boletim Informativo encerramos mais um ano de atividades, projetos e realizações na Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da
USP (IPUSP). 2017 foi um ano muito produtivo. Realizamos diversas exposições e ações com
os usuários, inauguramos um espaço de convivência e interação, reorganizamos os cursos oferecidos pela Biblioteca, implementamos o novo serviço de elaboração automática de ficha catalográfica, organizamos e colaboramos com diversos eventos, iniciamos uma pesquisa sobre a
Biblioteca e o comportamento informacional do usuário, entre outros. É muito gratificante
olhar para trás e ver o quanto realizamos neste ano, ao mesmo tempo em que já pensamos nas
perspectivas e nas novas metas para 2018.
Também foi um ano de muitos desafios. Três colaboradoras da Biblioteca desligaram-se
da USP pelo Plano de Incentivo à Demissão Voluntária: Helina Alves de Araújo, Lúcia Margarete Gil e Roseni Vieira G. da Silva. Nossas colegas trabalharam durante muitos anos conosco,
um período de muitos aprendizados, parceria e amizade. Só temos a agradecê-las. Nesse novo
contexto, realizamos uma reorganização das atividades e passamos a contar com duas novas
colaboradoras: Lucila Borges Assis e Luzia Franco do Nascimento, que vem somando muito à
equipe. Agradecemos a colaboração e a dedicação de nossas novas colegas de trabalho!
Neste último quadrimestre, ocorreram três eventos de destaque. Organizamos a VII Coletiva de Autores do IPUSP, na qual os autores do Instituto apresentaram e debateram com o
público sua produção recente de livros (2016/2017). A Profa. Marilene Proença Rebello de Souza, diretora do IPUSP e docente do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade, e o Prof. Gilberto Safra, docente do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP, tomaram posse como novos acadêmicos da Academia Paulista de Psicologia (APP), conforme noticiado na página 10. Em dezembro, houve homenagem ao funcionário Ari Edson Dario Ferreira, que aposentou-se após 45 anos de trabalho no IPUSP. Parabenizamos os autores do Instituto, pelos livros publicados, a Profa. Marilene e o Prof. Gilberto, pela conquista na APP, e o nosso colega Ari, por sua importante trajetória no IPUSP!
Na seção Em Pauta, destacamos a notícia sobre as pseudoterapias de reorientação sexual, assunto muito debatido atualmente e de interesse a todos os psicólogos e psicólogas. Em
Aconteceu na Biblioteca, lembramos as várias visitas que recebemos: professoras da City University of New York e da PUC-SP; Profa. Ruth Mercado Maldonado; grupo de profissionais da
UFPA; e professores da Universidade Pedagógica de Moçambique. Na seção Boletim Indica,
destacamos três notícias de impacto à atuação dos docentes e pesquisadores: a campanha de
Boletim Informativo, 2017, 7 (3).
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uso do ORCID e as iniciativas para disseminar boas práticas de pesquisa, ambas na USP, e
o plano de gestão de dados, agora exigido pela Fapesp para financiamento de projetos
temáticos.
Finalizamos, então, com nosso cartão de Natal. Parabenizamos Lucila Borges Assis pela
ilustração do cartão, elaborada na lousa da Biblioteca. Agradecemos a todos os leitores por
terem acompanhado nosso Boletim Informativo durante o ano, com nossos votos de Boas Festas
e Feliz 2018!

Comissão Editorial do Boletim Informativo
da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP
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| Em destaque

VII Coletiva de Autores do IPUSP
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
No dia 25 de outubro, os autores

Antúnez, e por Aparecida Angélica Z. Paulo-

IPUSP apresentaram sua produção recente

vic Sabadini, que conduziu a Coletiva. Na

de livros (2016 e 2017) durante a VII Coletiva

ocasião, os autores realizaram uma breve

de Autores. Parte da programação da 20ª Se-

apresentação, comentando aspectos relevan-

mana do Livro e da Biblioteca na USP, o

tes dos livros publicados e debatendo as

evento foi uma importante oportunidade pa-

obras com o público. O encerramento foi rea-

ra conhecer mais de perto as últimas obras

lizado pela Profa. Marilene Proença R. de

publicadas pelos docentes e funcionários do

Souza, diretora do Instituto.
Parabenizamos os autores pelas publi-

Instituto.
O evento foi aberto pelo vice-diretor

tes pela presença!

Cartaz de divulgação da VII Coletiva de Autores do IPUSP.

do IPUSP, Prof. Andrés Eduardo Aguirre

cações e agradecemos a todos os participan-

Boletim Informativo, 2017, 7 (3).
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VII Coletiva de Autores do IPUSP
25 de outubro de 2017
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Professores do IPUSP tomam posse na
Academia Paulista de Psicologia
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
No dia 23 de outubro, aconteceu a

gia Clínica. Durante a sessão solene, o Prof.

Sessão Solene de Posse dos Novos Acadêmi-

Kleber Duarte Barreto representou o Prof.

cos da Academia Paulista de Psicologia

Gilberto Safra, que não pode comparecer à

(APP), no Auditório Ernesto Igel do Centro

cerimônia de posse.

de Integração Empresa-Escola (CIEE), em
São Paulo, SP.

A Profa. Marilene foi designada a ocupar a Cadeira de número 2 e o Prof. Gilberto

Os membros do Instituto de Psicologia

assumiu a Cadeira de número 6, cujos patro-

da USP que tomaram posse foram: Profa.

nos são, respectivamente, Manuel Bergström

Marilene Proença Rebello de Souza, diretora

Lourenço Filho (1897-1970) e Milton Camar-

do Instituto e docente do Departamento de

go da Silva Rodrigues (1904-1971).

Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvi-

Além dos professores do IPUSP, toma-

mento e da Personalidade, e Prof. Gilberto

ram posse os acadêmicos Ana Cristina Li-

Safra, docente do Departamento de Psicolo-

mongi França, Elizeu Coutinho de Macedo,

Profa. Marilene Proença Rebello de Souza (IPUSP) e Prof. Manoel Antônio
dos Santos. Cerimônia de posse dos novos membros da Academia Paulista
de Psicologia. Centro de Integração Empresa-Escola,
São Paulo, SP, 23 de outubro de 2017.
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Liliana Liviano Wahba e Manoel Antônio dos

a Profa. Marilene e o Prof. Gilberto pela me-

Santos. Na mesma solenidade, foi entregue o

recida conquista!

Prêmio Academia Paulista de Psicologia ao
ganhador Roberto Garcia.

A cerimônia contou com a presença da
Presidente da APP, Profa. Dra. Aidyl M.

Fundada em 1979, a Academia Paulista

de Queiroz Pérez-Ramos, e de outros

de Psicologia reúne, em caráter vitalício, 40

membros da diretoria da Academia, vários

profissionais brasileiros, natos ou naturaliza-

acadêmicos, professores e profissionais de

dos, residentes no Estado de São Paulo, que

diversas instituições, amigos e familiares dos

tenham publicado obras científicas, didáticas

laureados.

ou técnicas de reconhecido valor ou que sejam personalidades de grande significação
na docência, na pesquisa ou no exercício profissional da Psicologia.
É com alegria e satisfação que a equipe

Saiba mais sobre a Academia
Paulista de Psicologia:
http://appsico.org.br/

da Biblioteca Dante Moreira Leite parabeniza

Confraternização após a cerimônia de posse dos novos membros da Academia Paulista de Psicologia. Da
esq.-dir.: Prof. Luís G. Galeão da Silva, Claudenia D. da Silva Lima, Profa. Eda Marconi Custódio, Profa.
Leila S. de La Plata Curry Tardivo, Profa. Marilene Proença Rebello de Souza, Prof. Andrés Eduardo A.
Antúnez, Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, Beatriz de Paula Souza e Sonia Regina P. Piolo Luque.
Centro de Integração Empresa-Escola, São Paulo, SP, 23 de outubro de 2017.
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Cerimônia de posse dos novos
membros da Academia Paulista
de Psicologia (APP). Centro de
Integração Empresa-Escola, São
Paulo, SP, 23 de outubro de
2017. Foto: APP.

Profa. Dra. Aidyl M. de Queiroz
Pérez-Ramos, durante a cerimônia
de posse dos novos membros da
Academia Paulista de Psicologia
(APP). Centro de Integração Empresa-Escola, São Paulo, SP, 23 de
outubro de 2017. Foto: APP.

Cerimônia de posse dos novos
membros da Academia Paulista
de Psicologia (APP). Centro de
Integração Empresa-Escola, São
Paulo, SP, 23 de outubro de
2017. Foto: APP.
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Homenagem ao funcionário Ari Edson Dario
Ferreira
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Ari Edson Dario Ferreira, nosso queri-

e pela Universidade e conviveu com todos os

do colega Ari, encerrou suas atividades no

diretores e também com diversos professo-

Instituto de Psicologia da USP em 17 de mar-

res, pesquisadores, funcionários e alunos do

ço de 2017, em virtude de sua aposentadoria.

Instituto.

Nosso colega iniciou suas atividades no

Ressaltamos que parte dessa rica traje-

IPUSP em 8 de julho de 1971. Lembramos

tória de Ari na Universidade pode ser con-

que o Instituto foi criado em 16 de dezembro

sultada na entrevista concedida por ele à Co-

de 1969 (Decreto Estadual n. 52.326), na Ci-

missão Editorial do nosso Boletim Informativo

dade Universitária, logo após a Reforma Uni-

(ano V, n. 7/8, 2015).

versitária de 1968 e começou a funcionar em

Nessa entrevista, Ari nos relatou um

janeiro de 1970. Assim, Ari foi testemunha

pouco sobre sua trajetória profissional e suas

da formação e desenvolvimento do Instituto.

vivências no Instituto e na USP durante esses

Ingressou na USP como servente no Se-

45 anos, as áreas em que trabalhou e também

tor de Serviços Gerais do IPUSP. Como havia

um pouco de seus gostos pessoais.

poucos funcionários, logo no início ele trabalhava na Biblioteca na parte da manhã e à
tarde, no Setor de Serviços Gerais. Trabalhou
nessa função até 1972 e no mesmo ano prestou concurso para contínuo-porteiro. Em
1974, passou a exercer a função de escriturário, passando em 1975 para encarregado do
Setor de Compras. Foi chefe da Seção de Tesouraria (1981-1983) e da Seção de Material
(1983-1989). Em 1989, assumiu a função de
assistente técnico para assuntos financeiros,
exercendo essa função durante 20 anos. Sua
atuação nos últimos anos foi no Serviço de
Materiais, mais especificamente na área de
compras.
Ari presenciou, portanto, diversos momentos e transformações vividos pelo IPUSP
Boletim Informativo, 2017, 7 (3).

A “Festa do Ari”
No dia 8 de dezembro, o Instituto de
Psicologia da USP prestou uma linda homenagem ao funcionário Ari Edson Dario Ferreira, em virtude de sua aposentadoria.
O evento, realizado no SP Diversões
Restaurante, foi organizado pela equipe da
área financeira do IPUSP. Contou com a presença do vice-diretor, Prof. Andrés Eduardo
Aguirre Antúnez, de colegas, funcionários,
ex-funcionários e amigos de Ari.
Durante a festa, foram feitas homenagens, com falas da funcionária Claudenia Diniz da Silva Lima, assistente financeira, e de
Ari. Ao final, Claudenia fez a entrega dos
presentes em nome do IPUSP e de uma placa
13
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com uma linda mensagem da equipe da área
financeira.
Desejamos ao Ari muitas felicidades e

Acesse a entrevista com Ari Edson
Dario Ferreira, no Boletim Informativo

realizações nessa nossa etapa de sua vida e

(ano V, n. 7/8, 2015):

registramos nossos agradecimentos especiais

http://www.ip.usp.br/portal/images/biblioteca/
Boletim_Informativo_set_out_nov_dez_2015.pdf

ao nosso colega pelo trabalho realizado, pela
amizade e parceria ao longo desses anos.
Nosso muito obrigada, Ari!
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP

8 de dezembro de 2017

14
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| Em pauta

“Cura gay”: após decisão de juiz do DF, tema
volta a gerar mobilização no Brasil
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Em setembro deste ano, o juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do

dem que a norma do CFP ameaça a liberdade
profissional e científica.

Distrito Federal, concedeu liminar que auto-

Na liminar, o magistrado não defende

riza que psicólogos ofereçam pseudoterapias

a “cura gay” nem revoga a Resolução nº

de reorientação sexual, popularmente cha-

01/1999. Entretanto, de forma contraditória, e

madas de “cura gay”.

sob o mesmo argumento da liberdade cientí-

A decisão atende parcialmente um pe-

fica, determina que o CFP altere a interpreta-

dido de um grupo de psicólogos que reivin-

ção da norma de modo a não impedir os psi-

dicava a revogação da Resolução nº 01/1999,

cólogos "de promoverem estudos ou atendi-

pela qual o Conselho Federal de Psicologia

mento profissional, de forma reservada, per-

(CFP) proíbe esse tipo de prática. Uma das

tinente à (re)orientação sexual, garantindo-

psicólogas é Rozângela Alves Justino, que se

lhes, assim, a plena liberdade científica acer-

diz uma missionária evangélica e teve seu

ca da matéria, sem qualquer censura ou ne-

registro cassado por oferecer a terapia a seus

cessidade de licença prévia".

pacientes. Rozângela e seus colegas defen-

Manifestação na Avenida Paulista, em 22 de setembro de 2017, contra a liminar do juiz Waldemar Cláudio de Carvalho,
que abre precedente para que psicólogos ofereçam pseudoterapias de reorientação sexual. Foto: El País.

Boletim Informativo, 2017, 7 (3).
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O CFP se manifestou em nota, defen-

com a decisão e também estabeleceu que

dendo a manutenção da Resolução 01/1999:

também não se trata de um desvio. Logo,

“O que está em jogo é o enfraquecimento da

não é passível de “cura” ou “reorientação”.

Resolução 01/99 pela disputa de sua interpre-

Há estudos científicos nacionais e internacio-

tação, já que até agora outras tentativas de

nais que comprovam que terapias de rever-

sustar a norma, inclusive por meio de lei fe-

são sexual não tem efetividade. Pelo contrá-

deral, não obtiveram sucesso. O Judiciário se

rio, provocam danos e sofrimento psíquico.

equivoca, neste caso, ao desconsiderar a dire-

Além disso, a norma do CFP não res-

triz ética que embasa a resolução, que é reco-

tringe a liberdade profissional ou a pesquisa

nhecer como legítimas as orientações sexuais

científica. Os psicólogos podem e sempre pu-

não heteronormativas, sem as criminalizar

deram atender pessoas com questionamentos

ou patologizar. A decisão do juiz, valendo-se

sobre sua orientação sexual e pesquisas sobre

dos manuais psiquiátricos, reintroduz a pers-

sexualidade não tem nenhum cerceamento.

pectiva patologizante, ferindo o cerne da Re-

O que a resolução faz é colocar limites éticos

solução 01/99.”

e técnicos, com embasamento científico, com

A decisão do juiz representa grande

relação a esses casos.

retrocesso no âmbito dos direitos humanos,

A liminar teve ampla repercussão na

em especial na proteção dos direitos da po-

sociedade, na mídia e nas redes sociais. O

pulação LGBT, que já sofre com altos índices

CFP entrou com recurso para reverter a deci-

de violência e mortes no Brasil. Há quase 30

são do magistrado e conta com o apoio da

anos, a OMS reconhece que a homossexuali-

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

dade não é uma patologia. O CFP concordou

Boletim Informativo, 2017, 7 (3).
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Biblioteca recebe novos pufes
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
O espaço de leitura e interação da Biblio-

bliotecário de referência agora atua junta-

teca Dante Moreira Leite está de cara nova!

mente com o pessoal do balcão, o que facili-

Em setembro, recebemos novos pufes, dei-

tou a dinâmica do atendimento e a criação da

xando o ambiente ainda mais confortável e

nova área.

acolhedor.
O local é resultado de uma reorganização

Os

usuários

novidades!

estão

adorando

Parabenizamos

a

as

Seção

realizada na Biblioteca, com o objetivo de oti-

de Acesso à Informação pela iniciativa e con-

mizar o uso dos espaços, como noticiamos no

vidamos todos para uma experiência de lei-

último número do Boletim Informativo. O bi-

tura diferente e aconchegante!

Boletim Informativo, 2017, 7 (3).
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Indicadores Bibliométricos de Pesquisa: novo
curso da Biblioteca Dante Moreira Leite
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
É com alegria que divulgamos o novo

pais indicadores para pesquisadores e para

minicurso sobre Bibliometria, ministrado pe-

periódicos científicos; 3) Recursos bibliomé-

la Biblioteca Dante Moreira Leite desde se-

tricos disponíveis nas bases de dados; 4) Fer-

tembro de 2017. A análise bibliométrica, co-

ramentas disponíveis para analíticas de pro-

mo parte da atividade de avaliação de pes-

dução científica, como o InCites, SciVal e

quisadores, desempenho de instituições e

VantagePoint.

áreas de pesquisa, tornou-se atividade roti-

Convidamos alunos, pesquisadores,

neira nesses processos de avaliação. Diante

funcionários e docentes interessados na área

dessa nova e crescente e demanda, criamos o

a participarem do novo minicurso. A agenda

minicurso Indicadores Bibliométricos de Pes-

de cursos 2018 estará disponível em breve

quisa.

em nosso site.
No curso, são discutidos os tópicos:

1) Os indicadores bibliométricos; 2) Princi-

Da esq.-dir.: Aline Frascareli e Carla Cristina do Nascimento, durante a apresentação do minicurso Indicadores Bibliométricos de Pesquisa. Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 26 de setembro de 2017.
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Colaboração no curso Pesquisa em Psicologia
Clínica e Psicanálise
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Durante o segundo semestre de 2017,

tífica; 2) Elaboração de estratégias de busca

a Biblioteca Dante Moreira Leite ofereceu

(operadores booleanos); 3) Principais bases

aulas e treinamentos no curso Pesquisa em

de dados na área da Psicologia e ciências

Psicologia Clínica e Psicanálise, ministrado

afins (aulas teóricas e práticas); 4) Artigo ci-

pela Professora Helena Maria Sampaio Bi-

entífico (estrutura e conteúdo); 5) Normaliza-

calho, do Departamento de Psicologia Clí-

ção técnica de documentos de acordo com o

nica do Instituto de Psicologia da USP.

manual de publicação da American Psycho-

A Biblioteca participa com aulas no

logical Association (APA); 6) Apresentação

curso da Profa. Helena desde o ano de

dos principais serviços e produtos da Biblio-

2006, uma gratificante parceria que comple-

teca Dante Moreira Leite.

tou mais de uma década. O principal objeti-

As aulas foram ministradas na sala de

vo das aulas é orientar os alunos na tarefa

capacitação da Biblioteca durante o segundo

de preparar trabalhos acadêmicos com ên-

semestre pelas bibliotecárias Lucila Borges

fase para o artigo científico. O conteúdo

Assis, Maria Marta Nascimento e Aparecida

apresentado nas aulas foi: 1) Pesquisa cien-

Angélica Z. Paulovic Sabadini.

Profa. Helena Maria Sampaio Bicalho (segunda da esq.-dir.), as bibliotecárias Lucila Borges Assis, Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini e alunos do curso. Sala de Capacitação da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP,
outubro de 2017. Foto: Luzia Franco do Nascimento.
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| Cursos e Eventos

Minicurso Construção da Pergunta de
Pesquisa e Revisão Sistemática
Maria Marta Nascimento
No dia 5 de outubro, foi realizado na

A revisão sistemática é um método

Biblioteca Dante Moreira Leite o minicurso

rigoroso e bem definido, utilizado para

Construção da Pergunta de Pesquisa e Revi-

reunir,

são Sistemática, ministrado pela bibliotecária

semelhantes, avaliando-os criticamente. É

Andréia do Carmo, da Escola Paulista de

uma prática bastante útil para a tomada de

Medicina da Unifesp.

decisão clínica, empregada principalmente

selecionar

e

analisar

estudos

O objetivo principal do minicurso foi

nas áreas médicas e da saúde. Pode, também,

apresentar à comunidade do IPUSP dicas e

ter aplicação em outras áreas, como por

orientações práticas para a elaboração da

exemplo na Psicologia e na Educação.

“pergunta de pesquisa” para a realização de
revisões sistemáticas.
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| Cursos e Eventos

Halloween na Biblioteca
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
O mês de Halloween na Biblioteca

da Informação, foi um sucesso! Contribuiu

Dante Moreira Leite foi repleto de surpresas!

para a interação com o espaço e parte do

Além da decoração especial e dos “doces en-

acervo da Biblioteca, além de aproximar fun-

feitiçados”, foi preparada uma exposição

cionários e usuários.

com os filmes de terror presentes em nosso
acervo.
A ação, organizada pela funcionária

A equipe da Biblioteca parabeniza a
funcionária Tatiana pela iniciativa e agradece
todos os usuários que participaram da ação!

Tatiana Carvalho, da Seção de Tratamento
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| Cursos e Eventos

Pesquisa sobre a Biblioteca e o
comportamento informacional do usuário
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
No início de novembro, teve início a

Os

usuários

da

Biblioteca

Dante

pesquisa sobre a Biblioteca Dante Moreira

Moreira Leite podem participar preenchendo

Leite do IPUSP e a experiência do usuário no

o formulário disponível em nosso site.

processo de busca, acesso, apropriação e uso

A pesquisa segue até março de 2018. Ajude-

da informação na Web.

nos a aprimorar nossos serviços e produtos,

O estudo é parte do projeto de pesqui-

participe!

sa Tecnologia da Informação em Biblioteca Digital e Sistemas Abertos - Estudos de Usuário da
Informação na Web de Dados, desenvolvido pe-

Acesse o formulário da pesquisa:

lo Prof. Francisco Carlos Paletta, do Departa-

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSe0zWnJloTtZOxcvgAnj9JsQN1Fhe_4chIzgng5uW6h1RWbA/viewform

mento de Biblioteconomia da Escola de Comunicação e Artes da USP.

Boletim Informativo, 2017, 7 (3).

25

| Capacitação e Gestão do conhecimento

I Workshop de Escrita Científica para a PósGraduação do Departamento de Engenharia
de Minas e de Petróleo (PMI) da Poli-USP
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Nos dias 19 e 20 de outubro, aconte-

a importância da normalização (citações

ceu o I Workshop de Escrita Científica para

e referências), como escolher uma revista pa-

a Pós-Graduação do Departamento de En-

ra publicação, com exemplos de revistas

genharia de Minas e de Petróleo (PMI) da

da área de Engenharia de Minas e de Petró-

Escola Politécnica da USP (Poli-USP).

leo, entre outros assuntos relacionados à es-

A convite dos organizadores do

crita científica.

evento, no dia 19 a chefe técnica da Biblio-

Agradecemos mais uma vez o convite

teca Dante Moreira Leite, Aparecida Angé-

para participação no workshop e parabeniza-

lica Z. Paulovic Sabadini, apresentou a pa-

mos os alunos de pós-graduação do PMI e a

lestra Artigo Científico: da Fundamentação

Divisão de Biblioteca da Poli-USP pela inicia-

à Submissão, abordando os principais ele-

tiva e pela organização do evento!

mentos de um manuscrito, tipos de artigo,

I Workshop de Escrita Científica para a Pós-Graduação do Departamento de Engenharia de Minas e de Petróleo (PMI) da Escola Politécnica da USP (Poli-USP). Escola Politécnica da USP, 19 de outubro de 2017.
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| Capacitação e Gestão do conhecimento

Seminário Compartilhando Conhecimentos e
Práticas no Contexto da Informação Científica
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Para comemorar a 20ª Semana do Li-

Em seguida, foi realizada a apresentação Vi-

vro e da Biblioteca na Universidade de São

são Geral do SIBiUSP 2015-2017, pela chefia

Paulo (USP), o Sistema Integrado de Bibliote-

técnica e divisões do Departamento Técnico

cas da USP (SIBiUSP) promoveu o Seminário

do Sistema.

Compartilhando Conhecimentos e Práticas

Após as falas do DT-SIBiUSP, os re-

no Contexto da Informação Científica, com o

presentantes de parte das bibliotecas do Sis-

objetivo de compartilhar práticas, experiên-

tema fizeram suas apresentações. A Bibliote-

cias, estudos e projetos das bibliotecas do

ca Dante Moreira Leite participou com o re-

Sistema.

lato Apoio da Biblioteca Dante Moreira Leite

O Seminário foi realizado em 26 de

do Instituto de Psicologia da USP em Ativi-

outubro de 2017, no Auditório Safra da Bi-

dades de Ensino e Pesquisa, apresentado por

blioteca da Faculdade de Economia e Admi-

Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini.

nistração da USP (FEA-USP).

Parabenizamos o DT-SIBiUSP pelo

A chefe técnica do SIBiUSP, Dra. Ma-

excelente Seminário e todas as bibliotecas do

ria Fazanelli Crestana, iniciou o evento dan-

Sistema que participaram do evento compar-

do as boas-vindas a todos os participantes.

tilhando suas experiências!

Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, durante sua apresentação no
Seminário Compartilhando Conhecimentos e Práticas no Contexto da
Informação Científica. Auditório da FEA-USP, 26 de outubro de 2017.
Foto: SIBiUSP.
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Dra. Maria Fazanelli Crestana, durante sua apresentação no Seminário
Compartilhando Conhecimentos e Práticas no Contexto da Informação
Científica. Auditório da FEA-USP, 26 de outubro de 2017.
Foto: SIBiUSP.
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| Aconteceu na Biblioteca

Oficina Plataforma Turnitin
Aline Frascareli
No dia 6 de setembro, o Núcleo de
Publicações do IPUSP realizou a Oficina Pla-

Graduação e Pró-Reitoria de Graduação, respectivamente.

taforma Turnitin no Auditório Maria Amélia

Agradecemos a André Serradas pela

Matos da Biblioteca Dante Moreira Leite. A

excelente apresentação e a presença de todos

apresentação foi realizada pelo bibliotecário

que prestigiaram o evento!

André Serradas, do Departamento Técnico
do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBiUSP).
O objetivo do evento foi divulgar as
funcionalidades e esclarecer dúvidas sobre a

Confira um tutorial e informações
adicionais sobre os serviços disponíveis
na Plataforma Turnitin:

utilização de dois serviços de similaridade de
textos da plataforma Turnitin: OriginalCheck
e FeedBack Studio, oferecidos pelo SIBiUSP

http://www.sibi.usp.br/apoio-pesquisador/
integridade-prevencao-plagio/turnitinferramenta-prevencao-plagio/

em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-
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| Aconteceu na Biblioteca

Professoras da City University of New York e
PUC-SP visitam a Biblioteca
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Foi com muita alegria que recebemos

voltadas para a pesquisa e a formação de

no dia 26 de setembro a visita da Professo-

professores, na Universidade de São Paulo,

ra Linnea Ehri, acompanhada pela docente

na Pontifícia Universidade Católica de São

Maria Regina Maluf, Professora Titular da

Paulo e na Universidade Federal do Rio

Pontifícia Universidade Católica de São

Grande do Norte”.

Paulo

(PUC-SP)

e

pelo

Prof.

Re-

Ehri recebeu seu Ph.D. em Psicologia

nan Sargiani, Pós-Doutorando do Departa-

Educacional na Universidade da Califórnia,

mento de Psicologia da Aprendizagem e da

Berkeley, em 1970. Atualmente é Professora

Personalidade do IPUSP.

do Graduate Center da City University of

Durante a visita, apresentamos a Bi-

New York (CUNY). Suas pesquisas e ensino

blioteca, nossos serviços e produtos, a sala

estão focados nos processos de aquisição da

e o acervo do Museu de Psicologia.

leitura, ensino de leitura e as causas das difi-

Esta é a terceira vez que a Profa. Lin-

culdades de leitura.

nea Ehri visita o Brasil. Segundo a Profa.

A Equipe da Biblioteca agradece visita!

Maluf, “ela tem colaborado com iniciativas

Visita à Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 26 de setembro de 2017. Da esq.dir.: Renan Sargiani, Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, Profa. Linnea Ehri e
Profa. Maria Regina Maluf. Foto: Luzia Franco do Nascimento.
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Profa. Linnea Ehri, na sala que abriga a Coleção Especial
“Fred S. Keller”. Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP,
26 de setembro de 2017. Foto: Luzia Franco do Nascimento.
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| Aconteceu na Biblioteca

Dynamed Plus: ferramenta de referência
clínica
Carla Cristina do Nascimento
No dia 2 de outubro, foi realizada vi-

A base cobre mais de 500 revistas ci-

deoconferência aberta sobre a base de evi-

entíficas especializadas, sumários clínicos,

dências DynaMed, na Biblioteca Dante Mo-

imagens, gráficos, calculadoras, guidelines e

reira Leite do IPUSP. A representante da

manuais de conduta. O processo editorial

Ebsco apresentou as funcionalidades da base

garante o conteúdo ao classificar as evidên-

e a disponibilização de trial aos pesquisado-

cias em três níveis. As evidências são avalia-

res da USP.

das por médicos e pesquisadores, não se res-

A DynaMed Plus é uma base de da-

tringindo à opinião do autor.

dos de evidências clínicas que possibilita o

O acesso via dispositivos móveis per-

acesso às últimas informações sobre diagnós-

mite a consulta point of care, permitindo a ob-

tico e tratamento das condições de saúde.

tenção de informações quando e onde for ne-

Abrange todas as especialidades médicas,

cessário.

inclusive Psiquiatria e Saúde Mental.
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| Aconteceu na Biblioteca

Visita da Profa. Ruth Mercado Maldonado
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
No dia 3 de outubro, recebemos com

colar do Instituto de Psicologia da USP

muita alegria a visita da Professora Ruth

(LIEPPE/IPUSP) e pelo Programa de Pós-

Mercado Maldonado, do Departamiento de

Graduação Integração da América Latina da

Investigaciones Educativas do Centro de In-

USP (PROLAM/USP). No período da tarde,

vestigación y de Estudios Avanzados del Ins-

ministrou aula para os alunos da pós-

tituto Politécnico Nacional do México, acom-

graduação na disciplina Pesquisa Etnográfica

panhada pela Profa. Marcia Helena da Silva

e Formação de Professores, do Departamento

Melo Bertolla, do Departamento de Psicolo-

de Psicologia da Aprendizagem, do Desen-

gia Clínica, e pelas alunas e pesquisadoras

volvimento e da Personalidade, de responsa-

do Instituto de Psicologia da USP, Lucy Duro

bilidade das Professoras Marilene Proença R.

Matos e Christiane Ramos.

de Souza e Ruth Mercado Maldonado.

No IPUSP, no período da manhã do dia

Durante a visita, apresentamos a Biblio-

3 de outubro, a Profa. Ruth apresentou a con-

teca Dante Moreira Leite, nossos serviços e

ferência “La Educación Pública en Riesgo”,

produtos. A Profa. Ruth elogiou a Biblioteca

promovida pelo Laboratório Interinstitucio-

e destacou o trabalho de preservação da me-

nal de Estudos e Pesquisas em Psicologia Es-

mória institucional desenvolvido pela equipe.

Visita da Profa. Ruth Mercado Maldonado à Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 3 de outubro
de 2017. Da esq.-dir.: Profa. Ruth, Profa. Marcia Helena da Silva Melo Bertolla, Lucy Duro Matos,
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini e Christiane Ramos. Foto: Luzia Franco do Nascimento.
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| Aconteceu na Biblioteca

Profa. Ruth Mercado Maldonado, consultando as fotos antigas do Instituto de Psicologia da USP.
Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 3 de outubro de 2017.
Foto: Luzia Franco do Nascimento.

Profa. Ruth Mercado Maldonado, na sala que abriga a Coleção Especial “Fred S. Keller”. Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 3 de outubro de 2017. Foto: Luzia Franco do Nascimento.
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| Aconteceu na Biblioteca

Grupo de profissionais da UFPA visita a
Biblioteca
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
Em novembro, recebemos a visita de
André Serradas, chefe técnico da Divisão de

Saúde Pública e Biblioteca da Faculdade de
Medicina.

Gestão de Sistemas de Comunicação e Disse-

Durante a recepção na Biblioteca Dante

minação de Produtos/Serviços do Sistema

Moreira Leite, apresentamos nosso espaço e

Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP),

falamos um pouco sobre nossos serviços e

com um grupo de profissionais da Universi-

produtos.

dade Federal do Pará (UFPA): Professores

Para nós, foi muito gratificante ser uma

Alcy Meira (ex-reitor da UFPA) e Marcelo

das Bibliotecas escolhidas para visitação.

Galvão (chefe de gabinete do reitor da UFP e

Agradecemos, assim, mais uma vez, ao gru-

docente do curso de Psicologia) e Célia Ribei-

po e ao SIBiUSP pela visita!

ro (diretora da Biblioteca Central da UFPA).
A visita do grupo à Universidade, segundo André Serradas, “teve como objetivo
colher, in loco, informações importantes e
subsídios úteis, relacionados com o processo
exitoso da USP na área de Biblioteconomia,
para o processo de construção futura na
UFPA, de um centro de documentação e informática”.
O grupo foi recebido pela diretoria do
SIBiUSP, Dra. Maria Fazanelli Crestana, onde em reunião foram apresentados dados do
Sistema, projetos e realizações mais recentes.
O grupo teve a oportunidade de conhe-

Visita do grupo de profissionais da Universidade Federal
do Pará (UFPA). Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP,
novembro de 2017.

cer na Universidade, além da Biblioteca Dante Moreira Leite, a Biblioteca da Faculdade
de Economia, Administração e Contabilidade,

Biblioteca

Guita

e

José

Mindlin

Saiba mais sobre a UFPA:
https://portal.ufpa.br/

(Brasiliana USP), Biblioteca da Faculdade de
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| Aconteceu na Biblioteca

Treinamento Mendeley - Jornada USP - IP
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
No dia 7 de novembro de 2017, reali-

sa, redação e publicação de artigos, teses, tra-

zamos no Auditório Profa. Maria Amélia

balhos, com a realização de diversos treina-

Matos da Biblioteca Dante Moreira Leite o

mentos” (www.sibi.usp.br/?p=14865).

Treinamento Mendeley (Gerenciador de Re-

ScienceDirect proporciona o acesso ao

ferências) - Scopus - ScienceDirect na Jornada

texto completo de quase um quarto do conte-

USP - IP.

údo científico, técnico e médico revisado por

O treinamento foi ministrado por Fa-

pares no mundo. Scopus é a maior base inde-

brício Luz, instrutor das bases de dados da

xada de resumos e citações de literatura cien-

Elsevier e fez parte da Jornada USP de Orga-

tífica revisada por pares nas áreas de ciência,

nização da Informação para a Redação Cien-

tecnologia, medicina, ciências sociais, artes e

tífica e Acadêmica, organizada pelo Sistema

humanidades. O gerenciador de referências

Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP),

gratuito e rede social acadêmica - Mendeley,

em parceria com as bibliotecas do Sistema.

ajuda o pesquisador a organizar a sua pes-

A Jornada aconteceu no mês de no-

quisa, colaborar com outras pessoas online, e

vembro nos diversos campi da Universidade

descobrir as últimas pesquisas. A ferramenta

e teve como finalidade “ser um espaço e um

Mendeley, assim como o Zotero, o EndNote

período de forte promoção da importância

Web e o F1000Workspace, permite que o pes-

da organização da informação para a pesqui-

quisador “crie um banco de dados de registros que pode ser utilizado para gerenciar
leituras, importar registros de bases de dados, escolher estilos e padrões de citações e
referências, integrar essas informações a textos e facilitar a redação de trabalhos acadêmicos

e

científicos”

(www.sibi.usp.br/?

p=14865).
Parabenizamos o SIBiUSP pela iniciativa e o palestrante Fabricio Luz pelo excelente treinamento!
Fabrício Luz, instrutor da Elsevier, e Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini,
chefe técnica da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, durante o Treinamento Mendeley - Scopus - ScienceDirect, na Jornada USP - IP. Biblioteca do
IPUSP, 7 de novembro de 2017. Foto: Wanderley C. de Morais.
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| Aconteceu na Biblioteca

Visita de professores da Universidade Pedagógica de Moçambique
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini
No dia 6 de dezembro de 2017, recebe-

acompanhado pela funcionária Dalva Apare-

mos a visita do grupo de professores da Uni-

cida Paes da Silva (Assessora da Comissão

versidade Pedagógica (UP) de Moçambique.

de Cooperação Nacional e Internacional do

Os docentes pesquisam a realidade da edu-

IPUSP) e, também, por Aida Duarte Binze,

cação moçambicana e vieram aperfeiçoar

diretora adjunta-pedagógica da UP e aluna

seus estudos (doutorado) na Faculdade de

de doutorado no IPUSP.

Educação

da

Universidade

de

São

Paulo (FE-USP).
Durante a recepção, apresentamos a Biblioteca e algumas bases de dados da área da

Saiba mais sobre a UP:
https://www.up.ac.mz/

Psicologia e ciências afins. O encontro foi

Visita do grupo de professores da Universidade Pedagógica (UP) de Moçambique. Biblioteca Dante
Moreira Leite do IPUSP, 6 de dezembro de 2017. Foto: Luzia Franco do Nascimento.

36

Boletim Informativo, 2017, 7 (3).

| Novas Aquisições

Livros
Elaine Cristina Domingues
A Biblioteca Dante Moreira Leite incorporou 122 novos livros ao acervo, no período de
setembro a dezembro de 2017. Destacamos as seguintes publicações, que têm como autores ou
organizadores docentes e servidores técnico-administrativos ativos e aposentados do Instituto
de Psicologia da USP:

Bosi, E. (2015). Memória e sociedade: lembranças de velhos.
São Paulo, SP: Companhia das Letras.

Cabral, B. E. B., Barreto, C. L. B. T., & Kovács, M. J.
(Orgs.). (2017). Prática psicológica em instituições: clínica,
saúde e educação. Curitiba, PR: CRV.

Capovilla, F. C., Raphael, W. D., Temoteo, J. G., & Martins, A. C. (2017). Dicionário da língua de sinais do Brasil: as
libras em suas mãos (Vols. 1-3). São Paulo, SP: EDUSP.
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Chelini, M. O. M., & Otta, E. (Coords.). (2016). Terapia
assistida por animais. Barueri, SP: Manole.

D'Aurea-Tardeli, D., & Paula, F. V. (Orgs.). (2016). Motivação, atitudes e habilidades: recursos para a aprendizagem
(Série Escola e Contemporaneidade: Temas Emergentes
à Psicologia da Educação). São Paulo, SP: CENGAGE
Learning.

Endo, P. C., & Nakagawa, C. I. (2015). Hiroshima e Nagasaki: testemunho, inscrição e memória das catástrofes. São
Paulo, SP: Benjamin Editorial.

Freitas, M. H., Aquino, T. A. A., & Paiva, G. J. (Orgs.).
(2016). Morte, psicologia e religião. São Paulo, SP: Fonte
Editorial.
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Kupfer, M. C., & Szejer, M. (Orgs.). (2016). Luzes sobre a
clínica e o desenvolvimento de bebês: novas pesquisas, saberes
e intervenções (2a ed.). São Paulo, SP: Instituto Langage.

Minerbo, M., & Campos, E. M. P. (2017). Atendimento
psicanalítico de transtorno de pânico (Série Prática Clínica).
São Paulo, SP: Zagodoni.

Souza, B. P. (2017). Histórias de educação: viagens e
"viagens". São Paulo, SP: Belo Dia.

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

Dissertações e teses
Tatiana Carvalho
Foram cadastradas 50 novas publicações na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
da USP (BDTD), no período de setembro a dezembro de 2017. Acesse a lista completa em nosso site 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 e conheça a Biblioteca Digital
de Teses e Dissertações da USP:
http://www.teses.br/

Videoteca
Tatiana Carvalho
No período de setembro a dezembro de 2017, foram incorporados 9 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.
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| Boletim indica

Inserção de transgêneros no mercado de trabalho ainda é precária
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
A inserção de profissionais transgêne-

de gênero. Muitos trangêneros são excluídos

ros no mercado de trabalho ainda encontra

de processos de seleção ou demitidos após

muitas barreiras. O assunto foi abordado por

fazerem a transição de gênero e há empresas

Maria Carolina Oliveira, estudante da Facul-

concordam em empregá-los desde que não

dade de Administração, Economia e Conta-

“manifestem” seu gênero. A maioria dos

bilidade da USP, em seu trabalho de conclu-

profissionais trans está, portanto, no ambien-

são de curso.

te profissional que os aceita e não no empre-

Em sua pesquisa, a estudante realizou

go que gostariam.

entrevistas com pessoas transgêneros e genderfluid abordando suas percepções em 3 dimensões: no trabalho ou em sua experiência
profissional; com o emprego e os colegas e
profissão; e com a própria organização, unindo críticas e práticas da instituição.
As conclusões da estudante apontam

Confira a notícia completa
do Jornal da USP:
http://jornal.usp.br/ciencias/cienciashumanas/insercao-de-transgeneros-nomercado-de-trabalho-ainda-e-precaria/

que a maioria das empresas tem uma resposta conservadora com relação à diversidade
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| Boletim indica

USP implementa iniciativas para disseminar
boas práticas de pesquisa
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
A USP lançará uma plataforma de

Muitos casos de má conduta científica

acesso aberto com cursos online e curadoria

não são intencionais, mas ocorrem devido a

de documentos e guias relacionados à inte-

problemas na formação do pesquisador. A

gridade científica. A plataforma, prevista pa-

nova plataforma vem, portanto, ajudar a pre-

ra ser lançada em dezembro, faz parte de um

encher esta lacuna, contribuindo para a cria-

conjunto de ações que a universidade vem

ção de uma cultura de integridade e ética na

implementando para disseminar boas práti-

ciência.

cas de pesquisa e prevenir incidentes relacionados à má conduta científica.
Nesse contexto, neste ano de 2017 foi
criado o Comitê de Boas Práticas Científicas
da USP e houve a disponibilização para a comunidade de um software para detecção de
plágio em textos. Para o ano que vem, está

Confira a notícia completa
da Agência Fapesp:
http://agencia.fapesp.br/
usp_implementa_iniciativas_para_dissemin
ar_boas_praticas_de_pesquisa/26459/

previsto o acesso gratuito para pesquisadores
e alunos a um caderno de laboratório on-line,
o SciNote.
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| Boletim indica

Fapesp começa a exigir plano de gestão de
dados para financiamento de pesquisa
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
A partir de 31 de outubro, todas as

O plano já é exigido por agências pú-

solicitações de financiamento de pesquisa à

blicas e privadas de fomento à pesquisa da

Fapesp, na modalidade projeto temático, de-

América do Norte, Austrália e de alguns paí-

vem apresentar um plano de gestão de da-

ses europeus. Instruções e exemplos estão

dos. Nesse documento, o pesquisador infor-

disponíveis no site da Fapesp para auxiliar o

ma os dados que o projeto irá produzir e co-

pesquisador na elaboração do documento.

mo pretende disponibilizá-los e preservá-los.
A nova medida, conforme apontado
no comunicado sobre o novo requisito, tem
como objetivos colaborar para racionalizar
recursos, promover novas pesquisas e análises, treinar novas gerações de pesquisadores,
explorar tópicos não previstos no projeto ori-

Confira a notícia completa
da revista Pesquisa Fapesp:
http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/10/25/
planos-de-gestao-de-dados-se-incorporama-projetos-de-pesquisa-no-brasil/

ginal etc.
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| Boletim indica

Campanha de adoção do ORCiD na USP
Vanessa Cristine de Oliveira Martins
Em outubro, teve início a Campanha
de Adoção do ORCiD na USP. A ação é re-

tomatiza a atualização das publicações e produções (artigos, trabalhos, etc).

sultado da parceria entre a Pró-Reitoria de

A USP se tornou membro da ORCID

Pesquisa e o Sistema Integrado de Bibliotecas

em setembro deste ano. Com a afiliação, a

(SIBiUSP).

Universidade poderá coletar e gerar novos

De

acordo

com

o

SIBiUSP,

registros na plataforma ou autenticar os já

o ORCiD (Open Researcher and Contributor

existentes de todos os integrantes da comu-

ID) é um identificador digital único, gratuito

nidade acadêmica.

e persistente, que distingue um acadêmico/
pesquisador de outro e resolve o problema
da ambiguidade e semelhança de nomes de
autores e indivíduos, substituindo as variações de nome por um único código numérico, algo como “0000-0002-0123-208X.”. Dessa

Confira a notícia completa
do Jornal da USP:
http://jornal.usp.br/universidade/usp-adotaidentificador-digital-que-serve-como-rg-para
-pesquisadores/

forma, facilita o registro de informações e au-
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Algumas Palavras
Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini

O encerramento de um ano é sempre seguido de muitas reflexões em várias dimensões
de nossas vidas, a pessoal, a profissional... Refletindo agora sobre a nossa querida Biblioteca
Dante Moreira Leite do IPUSP, quando olhamos para trás enxergamos uma história de trabalho em equipe, conquistas, interação e aprendizados. Mas também pensamos sobre os últimos
acontecimentos e mudanças na Universidade de São Paulo.
Para contextualizar um pouco esse momento que estamos vivenciando, lembramos... Nos
últimos três anos, 2015-2017, cinco funcionárias da Biblioteca se aposentaram em virtude do
Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV).
Carinhosamente e saudosamente lembramos das nossas queridas colegas: Maria Imaculada Cardoso Sampaio (chefe técnica de serviço), que se desligou da Universidade em março
de 2015; Nilza Ventura da Silva (auxiliar de documentação e informação), que saiu em outubro
de 2016; Helina Alves de Araújo (secretária da Biblioteca), Lúcia Margarete Gil (técnica de documentação e informação) e Roseni Vieira Gomes da Silva (técnica de documentação e informação), que se desligaram da Universidade em março de 2017.
Além das saudades, tivemos que lidar com a falta dessas excelentes profissionais na gestão e rotina de nossos trabalhos. Assim, organizamos e reestruturamos nossas atividades e
projetos frente à nova realidade, para nos adequarmos ao novo contexto da Biblioteca, do Instituto e da própria USP.
Tivemos, também, uma bibliotecária que aderiu ao Programa de Incentivo à Redução de
Jornada (PIRJ), em 2016.
Outra mudança nesse período foi a saída de duas funcionárias da Biblioteca, que foram
desenvolver suas atividades em outros setores do IPUSP. Lembramos carinhosamente das
queridas colegas: Fernanda Leite, que atuou na secretaria das seções técnicas da Biblioteca e
desde 2015 é chefe do Serviço de Expediente; e Teresa Cristina de Oliveira Peres, que exerceu a
função de Técnica de Documentação e Informação e gestora do PEPSIC, e desde 2016 desenvolve suas atividades na Secretaria do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho.
Ficamos assim com nossa equipe reduzida e o grande desafio de dar continuidade às
nossas atividades e projetos. Diante desse quadro, vários setores e atividades da Biblioteca foram estudados pela chefia técnica e chefia das seções e reformulados durante os anos 20152017. As principais mudanças com relação à gestão de recursos humanos foram: a chefe da Seção de Preservação Histórica, Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini, assumiu a chefia técnica de serviço da Biblioteca, em março de 2015; a bibliotecária Aline Maria Frascareli, da Seção
de Acesso à Informação, assumiu a chefia da Seção de Preservação Histórica, em fevereiro de
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2016; a bibliotecária Maria Marta Nascimento assumiu a chefia da Seção de Acesso à Informação, em março de 2017; e a bibliotecária Carla Cristina do Nascimento, chefe da Seção de Biblioteca Virtual, assumiu algumas das atividades relacionadas às áreas de memória institucional
e divulgação.
Em relação aos nossos serviços, as principais mudanças, inovações e ações realizadas serão apresentadas no primeiro número do Boletim Informativo de 2018.
Nos anos 2016-2017, contamos com a colaboração dos estagiários Ana Eliza Duarte (até
agosto de 2017), na Seção de Biblioteca Virtual, e Gustavo Martins, nas atividades relacionadas
à memória institucional em parceria com o Laboratório de Psicologia Socioambiental e Intervenção do IPUSP. No segundo semestre de 2017, contamos com a estagiária Lígia Mosolino de
Carvalho.
No início de janeiro de 2017, concretizamos uma permuta entre as bibliotecárias Lilian
Leme Bianconi, chefe da Seção de Acesso à Informação, e Lucila Borges Assis, da Biblioteca da
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-USP). Deixamos aqui registrados nossos
agradecimentos especiais a Lilian, que atuou nos últimos anos na chefia da Seção de Acesso à
Informação. Ainda em março de 2017, a funcionária Luzia Franco do Nascimento, da Assistência Administrativa, passou a exercer suas atividades na Secretaria da Biblioteca.
Lucila e Luzia, apesar de novas na Biblioteca, já fizeram carreira na Universidade de São
Paulo. Estamos muito felizes em poder contar com a colaboração e comprometimento dessas
duas excelentes profissionais. Apresentamos, resumidamente, a seguir, um relato de Lucila e
Luzia sobre sua formação e atuação na USP e deixamos registrados nossos agradecimentos
especiais por estarem conosco!

Lucila Borges Assis
“Sou formada em Biblioteconomia e Documentação
pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP, 2005). Em 2006, ingressei na USP como funcionária: fui bibliotecária
da Escola de Enfermagem (até 2010) e da Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo (2010 a 2017). Em janeiro, tive a oportunidade de vir trabalhar na Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, onde encontrei
um ambiente colaborativo e acolhedor, pessoas dedicadas e comprometidas com o trabalho. Agradeço a
todos pela oportunidade de um novo recomeço e pelos novos aprendizados!”
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Luzia Franco do Nascimento
“Iniciei minhas atividades na Assistência Administrativa do Instituto de Psicologia da USP (ATAD) em 23 de janeiro de 1985, com
19 anos. São quase 33 anos de muitas lembranças! Lembro-me desde
as primeiras impressões, passando pelo ambiente físico, pelo processo
seletivo, pela equipe de trabalho, pela máquina de escrever elétrica,
pelas primeiras tarefas etc. Além das atividades da ATAD, secretariei várias comissões (sindicâncias, processos administrativos, avaliação de funcionários e docentes, reforma curricular, Comissão de Pesquisa, Comissão de Cultura, Gespública, CTA); e participei de Grupos de Trabalho (CIPA, Programa USP Recicla, Projeto IPê Vida,
ENCEJA, Fórum Espaço Físico da USP, Programas de Treinamento
do DRH-USP, Combate à Dengue, Grupo de Trabalho Distribuição
de Empregos Públicos). Essas atividades contribuíram significativamente para a minha formação profissional e pessoal. Aprendizados e
desafios garantidos! No início de 2017, com o Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV), vivi o luto da despedida daqueles
com quem partilhei minha vida profissional e pessoal por 32 anos.
Então, surgiu a oportunidade da mudança para a Biblioteca e resolvi
investir na inovação, em um novo ambiente, com novas tarefas e
novos desafios. São 9 meses de um novo olhar. Sou grata a todas as
pessoas e situações que contribuíram para o meu aprendizado
(gestores, colegas, docentes, alunos, pessoal terceirizado, visitantes).
Sou grata à equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP
pela acolhida e oportunidade.”

Nesse contexto, gostaríamos de registrar neste número do Boletim Informativo que estamos trabalhando da melhor forma possível para continuarmos com as nossas atividades internas e atendimento aos usuários com a qualidade que sempre nos norteou. Como citado, atualmente estamos com o quadro reduzido de seis funcionários (um bibliotecário, quatro técnicos
e um auxiliar), que se desligaram no período de 2015-2017. Mas, graças ao trabalho e comprometimento da equipe que hoje temos, acreditamos que estamos conseguindo manter a qualidade da maioria dos nossos serviços prestados. Sabemos que ainda temos muito trabalho pela
frente na questão da reestruturação das nossas atividades e consequentemente do nosso organograma.
Nossos agradecimentos especiais à equipe da Biblioteca, que está se empenhando e se dedicando para continuarmos atuando da melhor forma possível: Aline Maria 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
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e Wanderley Correia de Moraes. Agradecemos, também, a Sidney Terlizzi, da Seção de Informática, pelo trabalho realizado.
Agradecemos à diretora e ao vice-diretor do Instituto de Psicologia, Profa. Marilene Proença Rebello de Souza e Prof. Andrés Eduardo Aguirre Antúnez, às assistências, a todos os
funcionários do Instituto, pessoal da limpeza (terceirizados) e aos usuários da Biblioteca, pela
colaboração e apoio. Aos nossos docentes e alunos, que sempre nos prestigiaram e apoiaram.
Às professoras Sandra Maria Patrício Ribeiro e Eda Terezinha de Oliveira Tassara e aos estagiários Ana Eliza, Gustavo e Lígia.
Enfim, queridos leitores, nosso muito obrigada a todos vocês que nos acompanham nessa
gratificante caminhada!
Em nome da equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, finalizamos essa matéria desejando Feliz Natal e um lindo Ano Novo repleto de realizações. Boas Festas!

Confraternização de final de ano - 2017. Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP, 20 de dezembro de 2017.
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Espaço do leitor
Neste espaço, divulgaremos as mensagens dos leitores com comentários,
dúvidas, sugestões de pauta, críticas,
elogios etc.

Nós queremos saber a

Solicitamos que encaminhem as mensa-

sua opinião. Entre em

gens para o e-mail do Boletim Informati-

contato conosco e ajude

vo: boletimbibip@gmail.com.

a fazer um Boletim
cada vez melhor!

Mensagens
Apresentamos a seguir as mensagens recebidas sobre o último número do
Boletim Informativo (n. 2, maio./ago. 2017). Agradecemos as mensagens!
Querida Angélica e equipe da Biblioteca,
Parabéns pelo Boletim Informativo. Notícias importantes para reflexão e tantas e

Que bacana, Angélica! Ficou bem bonito
e com fôlego, hein? E a gente lá no fórum!
Parabéns à equipe.

belas atividades realizadas nesse espaço.

Profa. Briseida Dogo de Resende

Vale a pena guardar esse material para

Instituto de Psicologia da USP

consulta.
Abraços orgulhosos,
Profa. Maria Júlia Kovács
Instituto de Psicologia da USP

Angélica,
Este

Boletim

está

cada

dia

me-

lhor. Parabéns a você e sua equipe.
Abraços,
Profa. Maria Abigail de Souza
Instituto de Psicologia da USP
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Parabéns Angélica e equipe. O Bole-

Adorei o Boletim, Angélica! E me emocio-

tim está excelente e a homenagem a Ecléa

nei com a foto no final, do casal Alfredo e

emociona.

Ecléa Bosi! Linda homenagem!

Maria Imaculada Cardoso Sampaio

Lucila Borges Assis

Universidade Santo Amaro (UNISA)

Biblioteca Dante Moreira Leite
Instituto de Psicologia da USP
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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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Informações aos colaboradores

| 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.

| 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
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
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Campus em Foco
| Registros do Campus da Capital da USP

Instituto de Psicologia da USP, 1º de novembro de 2017. Foto: Ana Eliza Duarte.

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

