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A Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo (IPUSP), durante o período da Quarentena estabelecido na Universidade de 
São Paulo, devido à pandemia da Covid-19, a partir de 23 de março de 2020, está 
trabalhando remotamente e temos alcançado excelentes resultados. A equipe está 
comprometida com o trabalho e realizando suas atividades com responsabilidade e 
sintonia.  

Nesse período, participamos de diversas reuniões do Instituto: administrativas, 
em colegiados, com a direção, com docentes etc.; realizamos várias reuniões com a 
equipe e com as chefias das seções da Biblioteca para acompanhar e gerenciar todos 
os trabalhos realizados remotamente. Atendemos todas as solicitações da Agência USP 
de Gestão da Informação Acadêmica (AGUIA). 

Atendemos tanto aos usuários da Universidade (alunos de graduação e pós-
graduação, pós-doutorandos, alunos especiais, docentes, pesquisadores, funcionários, 
entre outros), como usuários de outras instituições e sempre primamos pela 
excelência no atendimento. Nesse período, conseguimos atender remotamente todas 
as solicitações dos nossos diversos usuários. Nossas principais ações foram: 1) 
Orientações gerais sobre: busca por documentos em diversas fontes de informação; 
pesquisa em bases de dados; normalização técnica de documentos e referências; 
publicação de artigos em periódicos científicos; escrita científica; dúvidas sobre 
assinatura de periódicos e bases; dúvidas sobre o processamento técnico de 
publicações; orientações sobre pedidos de ISBN. 2) Serviços prestados: realização de 
levantamentos bibliográficos; orientações e treinamentos por e-mail e WhatsApp; 
digitalização de livros (até 20%), teses e artigos que compõem o acervo da Biblioteca; 
busca por materiais que não constam em nosso acervo; auxílio a pedidos de docentes. 

Investimos muitas ações e esforços em meios digitais para ampliar a 
disseminação da informação entre a comunidade interna e externa à USP, com o 
objetivo de atender com qualidade nossos usuários e disponibilizar conteúdos de 
interesse. Assim, atualizamos nosso site e criamos as páginas: 1) Psicologia na 
Quarentena (www.ip.usp.br/site/biblioteca/psicologia-na-quarentena/), com o 
objetivo de reunir recursos on-line de pesquisa e informação para apoiar nossa 
comunidade; 2) Pesquisar e Publicar em Psicologia, 
(www.ip.usp.br/site/biblioteca/pesquisar-e-publicar-em-psicologia), com o objetivo de 
reunir conteúdos para apoiar às atividades dos pesquisadores da área de Psicologia, 
lançada no dia 27 de agosto, em comemoração ao “Dia do Psicólogo”. O Facebook da 
Biblioteca é atualizado diariamente, onde divulgamos recursos de pesquisas, notícias 
de interesse, cursos e eventos promovidos pela Universidade, entre outras 
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informações relevantes. Outra iniciativa foi a elaboração da exposição virtual PePSIC: 
15 anos de Acesso Aberto, disponível em https://www.ip.usp.br/site/biblioteca-
destaques/pepsic/. 

Os trabalhos de cadastramentos em bases de dados específicas (DEDALUS, 
Repositórios) da Produção Intelectual (científica, acadêmica, artística e técnica) do 
IPUSP e das teses defendidas no Instituto, continuaram sendo realizados 
remotamente.  

Ainda em relação ao acervo, elaboramos a listagem dos livros para continuidade 
do inventário automatizado; pesquisa de títulos e elaboração de lista de sugestões 
para aquisição de e-books, alteração de registros no Dedalus e elaboração das fichas 
técnicas para incorporação dos DVDS no acervo 

As atividades de coordenação e publicação de artigos no Portal de Periódicos 
Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), estão sendo realizadas e todas as demandas dos 
editores foram atendidas. Ressaltamos que o PePSIC ocupa atualmente a 44ª posição 
no RANKING WEB OF REPOSITORIES - TRANSPARENT RANKING: Portals of Journals by 
Google Scholar (2020). No ano de 2019, se destacou na 66ª posição. A atividade de 
publicação dos artigos na base foi realizada presencialmente durante a quarentena.  

Com os objetivos de oferecer serviços de qualidade aos usuários e incentivar o 
aprimoramento profissional e pessoal, a capacitação dos profissionais é atividade 
frequente da Biblioteca. Nessa quarentena a equipe realizou remotamente cursos, 
participou de diversos eventos promovidos pela AGUIA, pela Federação Brasileira de 
Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação (FEBAB) e por outras 
instituições e de lives de interesse profissional.  

A Biblioteca sempre contribuiu com a geração do conhecimento e nesse período 
escrevemos 3 (três) capítulos e finalizamos 2 (dois) para o livro 50 Anos do Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, que será editado pelo IPUSP. Ainda 
produzimos um artigo de periódico e um TCC, resultado da Conclusão do Curso: 
Métricas de Desempenho Acadêmico da USP/FAPESP, que contribuiu para a formação 
de multiplicadores desse conhecimento para a Universidade. Além das produções 
citadas produzimos documentos internos, como protocolos para o atendimento e 
acervo, procedimento para arquivamento das produções no Repositório da USP. 
Produzimos, também, pequenos vídeos falando sobre alguns serviços da Biblioteca 
para postagem no Facebook. 

Em relação às publicações do IPUSP realizamos as atividades: 1) Coordenação do 
processo editorial do livro 50 Anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo; 2) Colaboração no Relatório de Gestão do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo (2016-2020); 3) Colaboração nos processos de solicitações 
de ISBN e DOI para publicações editadas pelo IPUSP; 4) Elaboração de fichas 
catalográficas. 

Em setembro, a Biblioteca atendeu uma solicitação da Coordenação da 
Comissão de Avaliação Qualis Periódicos da Área de Psicologia e realizou o trabalho 
“Reunião dos Títulos de Periódicos da Área de Psicologia”. A atividade teve como 
objetivo reunir títulos de periódicos da área da Psicologia e ciências afins de diversas 
bases de dados (nacionais e internacionais) em uma única listagem (excel). A captura 
dos títulos de periódicos e informações como, ISSNs etc., foi realizada em diversas 
fontes utilizando recursos disponíveis para exportação dos dados. Como algumas bases 
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de dados não apresentam esses recursos, nesses casos as conferências foram feitas 
manualmente. O trabalho final reuniu 5.159 títulos de revistas científicas. 

Concluímos que o teletrabalho tem sido realizado com comprometimento e 
excelência, inclusive recebemos vários elogios de nossos usuários, fato que comprova 
a satisfação com o atendimento dos serviços essenciais.  

Diante do exposto, a Equipe da Biblioteca reafirma o compromisso de realizar 
seu trabalho remotamente, com responsabilidade e qualidade, assim como se mantém 
disponível a atender às demandas que surgirem.  
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