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APRESENTAÇÃO

Marilene Proença Rebello de Souza 
Andrés Eduardo Aguirre Antúnez

Apresentar o Relatório de Gestão como Diretora e Vice-Diretor do Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo – IP-USP, torna-se momento 
importante	de	reflexão	a	respeito	de	quatro	anos	de	trabalho	árduo.	
As inúmeras atividades aqui destacadas, nas várias áreas do Instituto 

de Psicologia, expressam apenas parte do conjunto das ações realizadas pois, 
subjacente a cada uma delas, há muitas horas de debates, discussões, tensões, 
desacordos e acordos até que decisões são tomadas nos seus órgãos colegiados 
e passam a ser executadas e materializadas no dia a dia institucional.

Viver a Gestão de uma Unidade de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão, em 
seu aspecto Acadêmico e Administrativo-Financeiro nos moldes da Universidade 
de	São	Paulo	é	um	grande	desafio	pois,	embora	planos	sejam	apresentados	e	
aprovados, vivemos as forças das conjunturas econômicas, políticas e sanitárias 
que, muitas vezes, vão além de nossas previsões e planejamentos e que nos impõem 
novos	desafios	e	necessidades.	Cada	Unidade	da	USP,	responde	a	um	sistema	
geral, coordenado pelo Conselho Universitário, por Estatutos de Regimentos que 
regem ações em cada uma das Unidades da Universidade e que são construídas 
a partir da diversidade e das necessidades vividas no conjunto das Unidades da 
Universidade de São Paulo. 

Somos fruto da Autonomia Universitária, conquistada em 1989, completando, 
durante nossa gestão, seus 30 anos, sendo relembrada e celebrada de forma 
muito especial, por meio de Sessão Extraordinária dos Conselhos Universitários 
das três Universidades Estaduais Paulistas, reiterando a importância desse 
ato, tomado pelo Governo do Estado à época, e que marcou profundamente o 
desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão no estado de São Paulo, 
no Brasil e internacionalmente.

Quando	finalizávamos	este	Relatório	de	Gestão,	fomos	informados	da	existência	
de uma Pandemia, anunciada pela Organização Mundial de Saúde, causada por um 
vírus, denominado COVID – 19, que passou a assolar todos os Continentes e a fazer 
um número imenso de mortos e de pessoas contaminadas. Esta foi a circunstância 
que nos fez, a partir do dia 17 de março de 2020 suspender as atividades de ensino 
presenciais, bem como trabalharmos em um novo sistema, desconhecido para 
todos	nós,	o	teletrabalho,	trabalho	remoto	ou	“home	office”.	Diante	dessa	crise	
sanitária nunca vista internacionalmente, tivemos a oportunidade de colocar 
a serviço da população e da comunidade USP os conhecimentos da Psicologia, 
atendendo por meio online aqueles que foram imediatamente afetados por esta 
nova realidade, jamais imaginada por nós. O sofrimento causado, as novas formas 
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de	viver,	como	alguns	passaram	a	chamar	de	“novo	normal”	nos	desafia,	desafia	o	conhecimento	
que	acumulamos,	desafia	realizar	novas	pesquisas	e	dar	respostas	a	questões	pouco	conhecidas	
da subjetividade humana no enfrentamento dessa nova realidade mundial. Este é um exemplo 
do	que	se	vive	no	processo	de	Gestão,	o	imprevisível,	o	novo,	o	desafiador.

A	Gestão	que	ora	finalizamos,	fez	parte	do	primeiro	grupo	de	Dirigentes,	na	Universidade,	
eleito sob a égide da RESOLUÇÃO Nº 7140, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015 que estabelece a 
apresentação de Chapas para a Direção das Unidades, bem como eleições para a Presidência e 
Vice-Presidência de Comissões Estatutárias de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Cultura 
e Extensão que, com esta nova forma de escolha pelos pares, tiveram um papel fundamental para 
constituir de fato um staff	acadêmico-científico	de	apoio	institucional	e	de	trabalho	conjunto	
com a Diretora e o Vice-Diretor desta Unidade. Se, por um lado, ampliou-se consideravelmente a 
democratização da escolha dos dirigentes de Presidentes e Vice-Presidentes de Comissões, por 
outro, inaugurou-se uma nova forma de trabalho que ainda se encontra em fase de apropriação 
pelos colegas, funcionários e estudantes. 

Apresentamos o Plano de Gestão, em 2016, intitulado “Pela Democratização e Participação”	
centrado em três grandes eixos que estruturam este Relatório de Gestão, a saber:

a) Eixo 1: Valorização das atividades de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão e Cooperação 
Nacional e Internacional: Ensino (Graduação, Pós-Graduação), Pesquisa (Pré-Iniciação, 
Iniciação, Laboratórios, Pós-doutorados, Redes Nacionais e Internacionais de Pesquisadores), 
Cultura	e	Extensão	(Centro-Escola	do	IPUSP,	formação,	consultorias,	atividades	científicas,	
participação em políticas públicas, atividades culturais) e Cooperação Nacional e 
Internacional (mobilidade estudantil, convênios, eventos, dupla titulação).

b) Eixo 2: Recursos que possibilitam o apoio acadêmico e científico, desde recursos humanos, 
cuidados	patrimoniais	e	documentais,	administrativos,	financeiros,	tecnológicos,	de	
manutenção em geral, comunicação interna e com a sociedade, sem os quais as atividades 
se realizam de forma precária e inacabada. Nesse sentido, destacamos o Centro-Escola 
do IP, as condições das instalações do IPUSP, manutenção e serviços gerais, segurança, 
informática, limpeza, condições de alimentação, bem como recursos advindos de atividades 
de pesquisa e fomento de órgãos como FAPESP, CAPES, FINEP, CNPq, instituições e 
fundações internacionais, convênios, dentre outros.

c) Eixo 3: Gestão da Unidade, atualmente representada em várias instâncias institucionais: 
Congregação, Conselho Técnico Administrativo, Comissões de Pós-Graduação, Graduação, 
Internacionalização, Comitê de Ética para Humanos e para Animais e Conselhos de 
Departamentos, Comissão Assessora do CTA para Recursos Humanos, Conselho Gestor 
do Centro-Escola do IPUSP, Conselho Acadêmico da Unidade e Conselho Gestor do IPUSP, 
encontros regulares com a comunidade estudantil e Centro Acadêmico Yara Iavelberg.

No Plano de Gestão apontávamos os avanços realizados no IP-USP em sua trajetória, fruto de 
trabalho de todos os segmentos institucionais – professores, servidores, servidores terceirizados 
e estudantes -, que o torna referência no cenário nacional e internacional, principalmente pelo 
reconhecimento de sua importância como centro formador de excelência de psicólogos, professores 
e	pesquisadores	para	todo	o	país.	Ao	mesmo	tempo,	também	aponta	desafios	que	teremos	que	
enfrentar, considerando a atual situação do IP-USP no cenário da Universidade de São Paulo.

Consideramos também que estávamos assumindo a Direção do IPUSP em um momento 
conjuntural política e economicamente difícil da Universidade de São Paulo, com tensões 
implantadas em função de diferentes projetos de Universidade em jogo e que se expressavam no 
âmbito da carreira docente e funcional, de propostas acadêmicas a serem desenvolvidas nesta 
Universidade,	pelas	decisões	implementadas	no	campo	acadêmico	e	administrativo-financeiro.	
O congelamento das verbas orçamentárias das Unidades da USP, o Plano de Incentivo à Demissão 
Voluntária – PIDV, as propostas de alteração da carreira docente, entre outros temas, se faziam 
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presentes em nossas discussões diárias e delimitavam a necessidade de encontrar alternativas, 
estratégias e alternativas-estratégicas que viabilizassem compromissos assumidos por todos 
aqueles que constroem a excelência desta Universidade e desta Unidade da USP.

De	fato,	esses	quatro	anos	foram	anos	em	que	pudemos	reconstruir	a	estrutura	financeira	da	
Universidade, possibilitando a retomada das contratações docentes, a elaboração de programas 
de apoio à permanência estudantil, a retomada de ações de infraestrutura predial. Aprovamos o 
Estatuto Docente, um novo modelo de avaliação das Unidades, dos Departamentos e dos Docentes; a 
construção do Projeto Acadêmico das Unidades, dos Departamentos e dos Docentes; os critérios para 
a atribuição de Cargos de Professor Titular; o sistema de acesso aos estudantes da escola pública 
com participação de pretos, pardos e indígenas, chegando a 50% dos estudantes ingressantes em 
2021; enfrentamos uma Comissão Parlamentar de Inquérito contra as Universidades Estaduais 
Paulistas; tivemos a Autonomia Universitária ameaçada; a redução dos recursos para pesquisa no 
âmbito do Governo Federal. Anos em que precisamos nos mobilizar intensamente para manter a 
Universidade mobilizada em todos os seus setores, visando atingir com excelência as atividades-
fim	e	os	resultados	foram	que	nos	mantivemos	nos	melhores	lugares	em	rankings	internacionais	
de excelência universitária.

No	Instituto	de	Psicologia,	os	desafios	acompanharam	os	grandes	movimentos	nacionais	e	
universitários: aprovamos em 2016 o Curso Noturno; reestruturamos o quadro funcional com a 
perda de 28 servidores com o Programa Institucional de Demissão Voluntária e a participação de 
13 funcionários no Programa de Incentivo de Redução à Jornada de Trabalho; acompanhamos 
e discutimos amplamente a implantação do Registradores de Ponto Eletrônico; tivemos a 
aposentadoria de 18 docentes em tempos de alteração da legislação referente à previdência 
social, mas recebemos no período nove novas vagas docentes; reorganizamos grande parte 
da infraestrutura dos Blocos Didático e do Centro Escola; rearticulamos ações com o Hospital 
Universitário; aprovamos a Regulamentação do Museu de Psicologia do IPUSP; construímos o 
Projeto Acadêmico do IPUSP para o período de 2019 a 2022; fomos convidados pela Reitoria 
para coordenar um escritório de acolhimento aos estudantes, depois vinculado a Pró-Reitoria 
de Graduação; mantivemos a qualidade da Revista Psicologia USP, referência editorial na área 
de Psicologia; retomamos várias atividades culturais como a Coletiva de Autores, realizada 
pelo	Serviço	de	Biblioteca	e	Documentação	“Dante	Moreira	Leite”;	realizamos	anualmente	o	
Seminário	de	Iniciação	Científica	e	duas	Edições	do	Seminário	de	Cultura	e	Extensão	do	IPUSP;	
recebemos estudantes intercambistas de vários países e possibilitamos mobilidade internacional 
aos	estudantes	do	IP;	realizamos	dezenas	de	eventos	científicos	nacionais	e	internacionais	nos	
diversos	auditórios	do	IPUSP;	criamos	o	Portal	de	Divulgação	Científica;	ampliamos	os	convênios	
internacionais; participamos de ações de Apoio Psicológico ao Município de Suzano em função 
do massacre na Escola Raul Brasil; oferecemos Apoio Psicológico On-line àqueles que sofrem em 
função da Pandemia de COVID-19, culminando com as comemorações dos 50 anos de fundação 
em 2020.

Nesse	momento,	em	que	finalizamos	a	Gestão,	gostaríamos,	principalmente,	de	agradecer,	
aos Reitores e Vice-Reitores da Universidade de São Paulo com quem convivemos nestes quatro 
anos:	Prof.	Drs.	Marco	Antonio	Zago	e	Vahan	Agopyan;	Antônio	Carlos	Hernandes;	às	Chefias	de	
Gabinete, aos(às) Pró-Reitores(as) de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Cultura e Extensão, 
à Procuradoria Geral; à Secretaria Geral; às Agências de Cooperação Nacional e Internacional, à 
Ouvidoria; Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica, ao Sistema Integrado de Bibliotecas; 
às Superintendência de Espaço Físico, Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária, 
à Superintendência de Comunicação Social, à Superintendência de Assistência Social, à Prefeitura 
do Campus, à Coordenadoria de Administração Geral, aos colegas Dirigentes dos campi do Interior 
e da Capital; aos funcionários dos órgãos centrais da USP. 

No âmbito da Unidade, os nosso mais sinceros agradecimentos às Assistências de Direção, 
Acadêmica, Financeira e Administrativa; às Comissões Estatutárias, por meio de suas presidências 
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e vice-presidências, de Graduação, Profas. Marcia Mello e Henriette Morato; de Pós-Graduação, 
Profs. Alessandro Santos e Gustavo Massola; de Pesquisa: Profa. Maria Livia Moretto e Luis Galeão; 
de Cultura e Extensão, Prof. Arley Andriolo e Adriana Marcondes e à Comissão de Cooperação 
Internacional, Prof. Daniel Kupermann e Maria Inês Fernandes, Comissão de Cooperação Nacional, 
Profa. Marcia Melo; à Comissão Coordenadora do Curso de Licenciatura, Prof. Bernardo Svartman; aos 
Chefes de Departamento; aos Chefes de Serviços e Seções; ao Serviço de Biblioteca e Documentação 
“Dante	Moreira	Leite”;	aos	colegas	docentes,	aos	psicólogos,	educadora	e	assistente	social;	
aos funcionários técnico-administrativos e terceirizados e em especial às Secretárias de Direção 
que assumiram esta difícil tarefa organizativa das diversas demandas do cotidiano intenso; aos 
colaboradores, aos estudantes de Graduação e Pós-Graduação, aos pós-doutorandos e a todos 
os colegas de inúmeras universidades brasileiras e estrangeiras que estiveram no IPUSP ou que 
receberam nossos colegas e estudantes em seus países e instituições e aos usuários dos serviços 
e laboratórios de atendimento ao público.

Consideramos que cumprimos com os objetivos centrais do Plano de Gestão idealizado, 
deixando um legado de atividades formativas, de pesquisa e de inserção na sociedade por meio 
de ações junto às políticas públicas, aos movimentos sociais e aos órgãos governamentais e não-
governamentais. 

Os caminhos são construídos considerando os possíveis e buscamos nos dedicar na construção 
desses	caminhos,	trilhando-os	nos	momentos	mais	desafiadores	bem	como	em	contextos	prazerosos	
dos encontros, das descobertas e das realizações. Desejamos aos colegas que estarão nos sucedendo 
nesta importante tarefa a felicidade de realizar seus ideais e proposições. Continuamos na 
construção de uma psicologia crítica, engajada socialmente e que cumpra com seus princípios 
ético-políticos, na defesa dos princípios democráticos, da diversidade de pensamento e dos direitos 
sociais e humanos.

Figura 1. Portal de Entrada do Edifício “César Ades”
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POSSE DA DIRETORIA

Gestão 2016 - 2020

A Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza e o Prof. Dr. Andrés 
Eduardo Aguirre Antúnez tomaram posse no dia 24 de agosto de 2016 
em cerimônia que aconteceu na Sala do Conselho Universitário da Reitoria 
da Universidade de São Paulo.

A solenidade contou com a presença de convidados externos à Universidade, 
familiares da Diretora e Vice-Diretor, docentes, funcionários e alunos do IPUSP, 
assim como Pró-Reitores e Diretores de outras Unidades da Universidade.

Além dos Diretores empossados nessa ocasião participaram da mesa da 
cerimônia,	o	Magnífico	Reitor	da	Universidade	de	São	Paulo	Prof.	Dr.	Marco	Antonio	
Zago,	Vice-Reitor	Prof.	Dr.	Vahan	Agopyan,	Prof.	Dr.	Gerson	Yukio	Tomanari	e	Profa.	
Dra. Maria Isabel da Silva Leme, respectivamente Diretor e Vice-Diretora do IPUSP 
no período 2012 – 2016 e o Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda Velasco, Secretário Geral 
da Universidade de São Paulo.

Figura 2. Cerimônia de Posse da Direção do Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo

A cerimônia teve início com a apresentação Hino Nacional brasileiro pelo Grupo 
“12	em	Ponto”	do	Coralusp	e,	em	seguida,	o	Professor	Gerson	Yukio	Tomanari	abriu	
a cerimônia saudando e desejando sucesso aos novos dirigentes. Em seguida, o 
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vice-diretor	Andrés	Eduardo	Aguirre	Antúnez	falou	sobre	sua	trajetória	pessoal	e	profissional	e	
a responsabilidade de fazer parte da nova diretoria do IP: “O aprendizado na vida é constante e, 
apesar dos desafios e exigências do cargo, essa é uma possibilidade de contribuir para superar 
este difícil momento histórico que passamos e para a construção de uma Universidade melhor, 
respeitando os valores humanos, a ética e o direito às divergências”	afirmou.

A Professora Marilene Proença Rebello de Souza destacou em seu discurso de posse: “Nossa 
gestão encontra conquistas materializadas dos dirigentes anteriores, de servidores e colaboradores 
que transformaram o IP em uma referência nacional e internacional. Essas conquistas precisam 
ser valorizadas e outras possibilidades devem ser criadas”, acrescentando: “Exercer a gestão do 
Instituto de Psicologia é uma tarefa de grande responsabilidade, que exigirá enfrentar os desafios 
acadêmicos, administrativos e financeiros, tanto no âmbito interno da Unidade quanto na sua 
relação com a Universidade”.

Figura 3. Da esquerda para a direita: A diretora Marilene Proença Rebello de Souza, o reitor 
Marco Antonio Zago e o vice-diretor Andrés Eduardo Aguirre Antúnez

A Diretora do IPUSP empossada também ressaltou a importância social da Psicologia enquanto 
área de conhecimento e o papel social do Instituto na luta pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pela 
Reforma Sanitária, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pelo Plano Nacional da Educação. 
“O campo da psicologia tem passado por grandes mudanças nos últimos anos. É no IP que temas 
como diversidade, preconceito, direitos humanos, subjetividade, sexualidade, aprendizado, saúde 
mental e desenvolvimento humano são objetos constantes de discussão e de pesquisa”, destacou 
a nova diretora.

Em seu discurso, o reitor Marco Antonio Zago lembrou a responsabilidade que a Universidade 
tem com a formação não só de alunos, mas de cidadãos, e a ênfase na postura ética, no respeito 
à diversidade de ideias. “Temos de ter consciência de nosso papel de educadores. Desse Instituto 
sairão profissionais, gestores, professores, políticos de cujo trabalho sério e competente dependerá 
a construção de nossa sociedade, e essa é uma tarefa muito mais complicada do que simplesmente 
garantir que os alunos concluam seus cursos”.
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Figura 4. Prof. Dr. Ignácio Maria Poveda Velasco, Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza, 
Prof. Dr. Marco Antonio Zago, Prof. Dr. Andrés Eduardo Aguirre Antúnez, Profa. Dra. Maria Isabel 
da Silva Leme, Prof. Dr. Vahan Agopyan e Prof. Dr. Gerson Yukio Tomanari

Figura 5. Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza e Prof. Dr. Andrés Eduardo Aguirre 
Antúnez
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Assista ao vídeo de Posse da Diretoria do 
Instituto de Psicologia na íntegra:
Aponte a câmera do seu celular para o código 
ao lado ou acesse bit.ly/2McEwhS.

Posse da Diretoria
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O INSTITUTO DE PSICOLOGIA

O Instituto de Psicologia da USP fundado há 50 anos, pelo Decreto Estadual 
52.326, de 16 de dezembro de 1969, é uma Unidade de Ensino Superior 
da Universidade de São Paulo e oferece atividades de Ensino em níveis de 
Graduação e Pós-Graduação, Pesquisa, Cultura e Extensão. As atividades 

didático-científicas	são	desenvolvidas	em	quatro	Departamentos:	Psicologia	da	
Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade (PSA); Psicologia Clínica 
(PSC); Psicologia Experimental (PSE) e Psicologia Social e do Trabalho (PST); no 
Centro-Escola	do	Instituto	de	Psicologia	(CEIP);	na	Biblioteca	“Dante	Moreira	Leite”	
e em Laboratórios de Ensino e Pesquisa. Conta também com rede de informática, 
Centro	Acadêmico	“Yara	Iavelberg”,	três	Auditórios,	a	Casa	das	Culturas	Indígenas	
e o Museu de Psicologia do Instituto de Psicologia. Está instalado em sete prédios 
nos quais estão localizadas salas de aula, salas de docentes, laboratórios de ensino 
e de pesquisa, serviços de atendimento e serviços administrativos.

O Instituto de Psicologia da USP conta com 75 docentes e 124 servidores 
técnico-administrativos, 400 estudantes de Graduação e 561 de Pós-Graduação. 
O Curso de Graduação oferece as modalidades Licenciatura, Bacharelado e 
Formação de Psicólogos. Os cursos de Pós-Graduação oferecidos são Mestrados 
e Doutorados stricto sensu, em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 
Humano; Psicologia Clínica Neurociências e Comportamento, Psicologia Social 
e Psicologia Experimental. Há uma política de incentivo a bolsas de mestrado 
e doutorado, doutorado-sanduíche, mobilidade estudantil na Graduação 
e Pós-Graduação, apoiada pelas agências de fomento, Pró-Reitorias de Graduação, 
Pós-Graduação, Pesquisa e Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e 
Internacional – AUCANI.

A Unidade recebe professores e estudantes estrangeiros para desenvolverem 
disciplinas e atividades de pesquisa conjunta, promovendo incentivo a convênios, 
intercâmbios e parcerias nacionais e internacionais. São realizadas atividades 
de Extensão por meio de cursos de extensão, estágios, atividades de difusão 
cultural e eventos, seminários abertos ao público interessado nas diferentes 
áreas da Psicologia e na relação com políticas públicas nas áreas de Educação, 
Saúde, Assistência, Meio Ambiente, Direitos Humanos e Justiça. O Serviço de 
Biblioteca e Documentação do Instituto de Psicologia é a maior biblioteca da 
América Latina no que concerne à área de Psicologia, inserida em bases de dados 
nacionais e internacionais. Conta com um robusto acervo de publicações, formado 
por mais de 30.000 volumes de livros, 6.500 testes e 900 títulos de periódicos, 
entre outros materiais.

O Instituto de Psicologia tem por Missão formar psicólogas e psicólogos, 
docentes, pesquisadoras e pesquisadores comprometidos com os princípios 
democráticos	e	ético-políticos	da	ciência	e	da	profissão	em	Psicologia	e	com	as	
realidades sociaI, econômica, educacional, cultural, política e ambiental do país; 
profissionais	detentores	de	uma	formação	crítica,	diversificada	e	abrangente,	
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articulada ao ensino, à pesquisa, à cultura e à extensão sobre sólidas bases conceituais e 
metodológicas,	para	atuar	no	ensino,	na	geração	e	disseminação	da	pesquisa,	produção	científica,	
atendimento à comunidade e políticas públicas, visando enfrentar as desigualdades e promover 
a	melhoria	da	qualidade	de	vida,	colaborando	para	a	definição,	conquista	e	acesso	a	direitos,	nas	
esferas da saúde, educação, justiça, assistência social e cultura.

Constitui-se em uma Instituição de Ensino Superior cuja Visão centra-se em ser uma instituição 
pública, gratuita, laica, democrática, comprometida com o acesso e permanência estudantil e de 
excelência na formação, produção de conhecimento, desenvolvimento do pensamento crítico e 
prestação de serviços, em Psicologia, de referência nacional e internacional.

O Instituto de Psicologia tem como Valores: Ética, Democracia, Direitos humanos, Respeito, 
Profissionalismo, Transparência, Acessibilidade e Inclusão, Solidariedade, Justiça Social, 
Responsabilidade Pública, Equidade, Participação, Cooperação, Respeito, Transparência, Avaliações.

O curso de Psicologia da USP tem sido um dos cinco mais procurados no concurso vestibular 
na	FUVEST,	confirmando	o	reconhecimento	da	excelência	de	seu	trabalho	no	ensino,	pesquisa	
e extensão. 

Tabela 1. Inscrições de candidatos ao Curso de Graduação em Psicologia em concurso vestibular 
da Fuvest - 2016-2020

Fuvest 2016 2º lugar (59,8 candidatos por vaga), atrás dos cursos de Medicina Ribeirão

Fuvest 2017 3º lugar (53,45 candidatos por vaga), atrás dos cursos de Medicina Ribeirão 
e Medicina Pinheiros

Fuvest 2018 5º lugar (61,1 candidatos por vaga), atrás dos cursos de Medicina Pinheiros, 
Medicina Bauru, Medicina Ribeirão e Curso Superior de Audiovisual

Fuvest 2019 4º lugar (61,78 candidatos por vaga), atrás dos cursos de Medicina Pinheiros, 
Medicina Ribeirão e Medicina Bauru 

Fuvest 2020 4º lugar (73,67 candidatos por vaga), atrás dos cursos de Medicina Pinheiros, 
Medicina Bauru e Medicina Ribeirão)

Fonte: FUVEST
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Ao completar os seus 50 anos de fundação, o Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo	lança	o	seu	logo	comemorativo.	A	composição	da	identidade	do	logotipo	foi	definida	pela	
Comissão	Organizadora	dos	50	anos	do	IP,	e	o	projeto	de	execução	ficou	a	cargo	do	funcionário	
Gerson Mercês.

Figura 6. Logotipo comemorativo dos 50 anos do Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo

No decorrer do ano de 2020, programamos várias atividades comemorativas no IPUSP. 
Durante a atual gestão, constituímos a Comissão Organizadora das Comemorações dos 50 Anos 
do IPUSP, realizamos o lançamento do Livro Comemorativo “50 anos do Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo” e do site dos 50 anos do IPUSP, espaço reservado para apresentar 
a história da nossa unidade, com fotos, livro comemorativo, depoimentos, linha do tempo e a 
programação dos eventos de celebração de aniversário.

O Instituto de Psicologia
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1. VALORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, CULTURA E 
EXTENSÃO E COOPERAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

Um dos aspectos centrais do Plano da atual Gestão centrou-se no que denominamos 
Valorização das Atividades de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão e Cooperação Nacional 
e Internacional.	Consideramos	que	a	atividade	fim	da	Universidade,	centrada	na	formação	de	
profissionais,	docentes	para	o	Ensino	Superior	e	pesquisadores,	só	será	possível	com	um	Instituto	
que promova o Ensino de Graduação com destaque para a formação de psicólogos e a Licenciatura, 
o Ensino de Pós-Graduação, a Pesquisa, a Cultura e Extensão Universitária, a Internacionalização 
e Cooperação Nacional e Internacional e que construa a formação e a pesquisa alicerçadas em 
aspectos Éticos, defendidos pelas Comissões de Ética em pesquisa com seres humanos e Ética 
em pesquisa com animais. Apresentaremos, a seguir, as principais ações realizadas em cada uma 
das dimensões acima mencionadas.

1.1. Ensino de Graduação
A Formação de Psicólogo, em nível de Graduação, do Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo é a habilitação de ingresso no curso de psicologia, com duração de cinco anos, em 
período integral. Adicionalmente, o estudante tem a opção de cursar as habilitações Bacharelado 
e Licenciatura. 

O currículo do curso oferece um conjunto de disciplinas obrigatórias e eletivas, que abarcam 
os processos formativos próprios da psicologia e os interesses do estudante. Além das atividades 
organizadas em disciplinas, o curso do IPUSP oferece aos estudantes a possibilidade de participar 
de	projetos	de	ensino,	como	a	tutoria	científico-acadêmica,	de	iniciação	científica	e	de	extensão	
universitária. 

O	atual	currículo	de	psicologia,	em	vigor	desde	2004,	reafirma	o	compromisso	com	a	realidade	
social	em	uma	formação	ética,	generalista,	crítica	e	reflexiva	sobre	as	várias	formas	de	pensar	e	
fazer psicologia, articulando conteúdos teórico-práticos desde os anos iniciais da formação.

1.1.1 Infraestrutura
O Instituto de Psicologia oferece aos estudantes um dos mais completos acervos da América 

Latina na área de Psicologia, disponível na Biblioteca Dante Moreira Leite, equipada com uma 
rede de informática. Nas dependências do Bloco Didático, encontra-se a sala pró-aluno, e o 
Centro Acadêmico Yara Iavelberg. Atividades práticas, que articulam ensino, pesquisa e extensão, 
são realizadas no Centro-Escola do Instituto de Psicologia, nas instituições conveniadas e nos 
projetos desenvolvidos nos diferentes Laboratórios de Estudos e Pesquisa, vinculados aos quatro 
departamentos da Unidade.

1.1.2 Inserção profissional
Os	graduados	em	Psicologia	podem	exercer	atividades	profissionais	em	diferentes	setores,	

nas áreas de educação, saúde, trabalho, assistência social, esporte, jurídica, entre outras. A opção 
pela carreira acadêmica requer que o psicólogo ou bacharel complemente sua formação em cursos 
de pós-graduação em níveis de Mestrado e Doutorado.

1.1.3 Coordenação do curso
O Curso de Graduação em Psicologia da USP é coordenado pela Comissão de Graduação (CG). 

A habilitação Licenciatura é coordenada pela Comissão Coordenadora do Curso de Licenciatura 
(CoC-Licenciatura),	vinculada	à	CG,	e	com	atribuições	específicas	ao	currículo	dessa	habilitação.	

A CG, como Comissão Estatutária, teve sua Presidência e Vice-Presidência eleitas pela 
Congregação do Instituto de Psicologia no quadriênio desta Direção, enquanto a coordenação e 
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vice-coordenação da CoC-Licenciatura foi eleita entre seus membros. Segue as composições das 
respectivas comissões no período de 2016-2020. 

A Comissão de Graduação possui um conjunto de atribuições estatutárias, dentre elas, zelar 
pela elaboração e o cumprimento do Projeto Político Pedagógico do Curso. Dentre as atribuições 
da CoC-Licenciatura, por sua vez, estão coordenar a implementação e a avaliação do projeto 
pedagógico da licenciatura em psicologia.

Na perspectiva de aprimoramento do Projeto Político Pedagógico do Curso de Psicologia, a 
Comissão de Graduação, durante o período da Gestão desta Direção, promoveu Encontros Didáticos, 
envolvendo docentes, psicólogos e discentes, visando ampliar a compreensão das necessidades de 
formação, analisando lacunas e possibilidades curriculares. Para tanto, foram realizados eventos 
temáticos descritos na Tabela 2.

Tabela 2. Encontros Didáticos do Instituto de Psicologia

Encontros Didáticos

Ano Tema

2016
Encontro Didático 1º semestre de 2016 – 15/02/2016
Tema: Articulação entre disciplinas obrigatórias e optativas ministradas no primeiro 
semestre do curso de graduação em Psicologia

2017 Encontro Didático 1º semestre de 2017 – 27/03/2017
Tema: A Psicanálise no curso de Graduação e na Licenciatura em Psicologia no IPUSP

2017
Encontro Didático 1º semestre de 2017 – 26/06/2017
Tema: Práticas e estágios no curso de Graduação e na Licenciatura em Psicologia 
no IPUSP

2017

Encontro Didático 2º semestre de 2017 – 25/09/2017
Tema: Convergências divergências e sínteses possíveis de conteúdos e práticas 
considerados essenciais na estrutura curricular do curso de graduação e na 
Licenciatura em Psicologia no IPUSP

2017
Encontro Didático 2º semestre de 2017 – 30/10/2017
Tema: Propostas e deliberações para possíveis mudanças da estrutura curricular do 
curso de graduação e na Licenciatura em Psicologia no IPUSP

2018 Encontro Didático 1º semestre de 2018 – 23/04/2018
Tema: Articulação entre disciplinas obrigatórias e optativas do primeiro semestre

2018 Encontro Didático 2º semestre de 2018 – 24/09/2018
Tema: Articulação entre disciplinas obrigatórias e optativas do segundo semestre

2019 Encontro Didático 1º semestre de 2018 – 06/05/2019
Tema: Articulação entre disciplinas obrigatórias e optativas do primeiro semestre

2019
Encontro Didático 2º semestre de 2018 – 30/10/2019
Tema: Deliberações da Comissão de Graduação sobre o limite de horas para a 
matrícula no curso de Graduação

Fonte: Comissão de Graduação – IPUSP

Considerando	o	compromisso	formativo	firmado	pelo	IP,	no	período	de	Gestão	em	tela,	
continuaram a ocorrer, anualmente, a Semana de Psicologia. Trata-se de eventos promovidos 
pelos estudantes do IPUSP, em parceria com a Comissão de Graduação, visando abordar temas 
pertinentes à formação previstos no Projeto Político-Pedagógico da Unidade. Durante a Semana, 
diversas são as atividades realizadas como palestras com convidados de diferentes Instituições, 
workshops e atividades em grupo. 
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1.1.4 Acesso ao Curso de Psicologia
Alicerçado nas discussões da Unidade sobre a política de cotas no acesso ao ensino na 

universidade pública, em 2013 o Instituto de Psicologia manifesta-se claramente favorável a essa 
medida	e	figura	entre	as	primeiras	unidades	da	USP	a	ofertar,	aos	ingressantes	do	ano	de	2016,	
30% de suas vagas (21 de 70 vagas/ano) a estudantes pretos, pardos e indígenas (PPIs) de escolas 
públicas	por	meio	do	SiSU	-	Sistema	de	Seleção	Unificada.	Este	Sistema	Nacional	consiste	em	
plataforma digital no ar desde janeiro de 2010, desenvolvida pelo Ministério da Educação brasileiro, 
utilizada pelos estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para se 
inscreverem nas instituições de Ensino Superior que aderiram totalmente ou parcialmente, com 
uma certa porcentagem de suas vagas, à nota do Enem como forma de ingresso, em substituição ao 
vestibular. Ressalte-se que desde 2018, os estudantes PPIs de escolas públicas têm a possibilidade 
de acesso à USP tanto pelo SiSU como pela FUVEST.

No período de 2016 a 2019, o IPUSP recebeu um total de 304 estudantes ingressantes. Destes, 
202 estudantes ingressaram pela FUVEST, sistema de vestibulares da USP e 78 pelo Sistema de 
Seleção	Unificada.	Nesse	período,	concluíram	os	Graus	de	Bacharel	e	Psicólogo,	254	estudantes.	
conforme Tabelas 3 e 4. 

Tabelas 3 e 4. Fluxo de Estudantes no IPUSP de 2016 a 2019

Situação 2016 2017 2018 2019 Total

Ingressantes FUVEST 53 50 49 50 202

Ingressantes SiSU 17 20 21 20 78

Total de ingressantes 70 70 70 70 280

Transferência USP 3 7 7 7 24

Total geral 73 77 77 77 304

Total de alunos da Graduação
1º semestre 403 399 396 386 ---

2º semestre 371 364 364 362 ---

Bacharéis e Psicólogos 44 38 43 25 150

Bacharéis* 2 4 6 3 15

Psicólogos 29 25 28 7 89

Total de Formados 75 67 77 35 254

Evadiu 17 10 17 6 50

Migrou (encerramento por novo ingresso) 4 2 2 5 13
* Os estudantes que colaram somente o grau de Bacharel em Psicologia em um determinado ano são somados novamente 
quando concluem a formação de Psicólogo nos anos seguintes.
Fonte: Serviço de Graduação – IPUSP

Tabela 3. Tabela

Tabela 4. Tabela 

Valorização das Atividades de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão e Cooperação Nacional e Internacional
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O ingresso dos estudantes no Curso de Psicologia é tradicionalmente realizado por meio da 
Semana de Recepção aos Calouros. Este evento, congrega os estudantes veteranos do segundo 
ano do curso que recepcionam os ingressantes com um conjunto de atividades visando o processo 
de inclusão dos novos estudantes ao IPUSP e à Universidade de São Paulo. Com atividades 
de apresentação do Instituto e de ações interdisciplinares com estudantes da área de Saúde, 
esta Semana tem um papel fundamental na inserção estudantil no ambiente de estudos e de 
convivência universitária

Figura 7. Matrícula calouros 2017

Figura 8. Calouros 2018
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Figura 9. Atividades de Recepção de calouros da Área da Saúde USP e EACH - 2018

Figura 10. Semana de Recepção de Calouros 2019

Valorização das Atividades de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão e Cooperação Nacional e Internacional
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Figura 11. Calouros 2020

Figura 12. Calourada Indígena 2020

22

IPUSP | Relatório de Gestão 2016 – 2020



O ingresso de estudantes da Escola Pública na Universidade de São Paulo e, consequentemente 
no Instituto de Psicologia, chegará no vestibular de 2021 a 50% das vagas oferecidas à Graduação. 
Assim sendo, a Reitoria da Universidade de São Paulo tem constituído Programas de Permanência 
Estudantil,	como	a	Tutoria	Científico-Acadêmica	e	as	Bolsas	Unificadas	para	a	Graduação,	dentre	
outros Programas. 

Cada Unidade da USP se comprometeu em seu Projeto Acadêmico para o período de 2019-
2021 a realizar ações visando a Permanência Estudantil. No caso do IPUSP, um dos objetivos a 
ser alcançado pela Unidade é Apoiar, ampliar e fortalecer a permanência estudantil no IPUSP. 
Para tanto, prevê as seguintes ações:

1. Manter e aprimorar o programa de tutoria para discentes de graduação. 
2. Organizar seminário anual de programas coordenados pela Comissão de Graduação. 
3. Incentivar a participação dos docentes e dos discentes nos programas de tutoria 

científico-acadêmica	e	monitoria	do	IPUSP.	
4. Manter a prioridade socioeconômica na distribuição das bolsas de monitoria do IPUSP. 
5. Fazer	um	levantamento	das	demandas	e	perfis	socioeconômico	estudantis.	
6. Promover encontros de integração de calouros da graduação e da pós-graduação. 
7. Ampliar	os	apoios	à	participação	em	eventos	científicos,	tanto	nacionais,	como	internacionais.

Várias dessas ações estão em andamento na Unidade, quer por meio de recursos destinados 
à	Monitoria,	junto	a	disciplinas	de	Graduação	e	do	Projeto	de	Tutoria	Científico-Acadêmica	
da Unidade.

A Universidade investiu R$26.800,00 em bolsas neste quadriênio, oferecendo 67 bolsas de 
Tutoria para estudantes ingressantes. Esse Projeto envolveu 56 docentes da Unidade, conforme 
Tabelas 5 e 6.

Tabela 5. Programa	Unificado	de	Bolsas	da	Pró-Reitoria	de	Graduação	–	PUB	(Bolsas	Projeto	de	
Tutoria – Comissão de Graduação)

PUB – CG 2016 – 2017 2017 - 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 Total

Nº de bolsas 20 20 15 12 67

Total de recursos R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 6.000,00 R$ 4.800,00 R$26.800,00

Tabela 6. Número	de	professores	participantes	do	projeto	de	tutoria,	por	departamento,	no	
período de 2016-2019

Departamento/Ano PSA PSC PSE PST Total

2016 – 2017 3 2 4 8 19

2017 – 2018 4 3 4 2 13

2018 – 2019 4 3 3 4 14

2019 – 2020 1 3 3 3 10

Total 56

Valorização das Atividades de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão e Cooperação Nacional e Internacional
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O Instituto de Psicologia ofereceu também aos estudantes 24 vagas semestrais de Bolsa de 
Monitoria, correspondendo ao montante de R$38.400,00 no quadriênio. Também foi aprovado pelo 
CTA da Unidade, em 2016, o apoio aos estudantes da Graduação para participação em eventos 
científicos	nacionais	e	internacionais.	Esse	apoio	teve	como	um	dos	critérios	de	aprovação	o	fato	
do	estudantes	estar	vinculado	a	projetos	de	Iniciação	Científica	ou	ainda	do	Programa	Unificado	
de Bolsas.

Auxílio aos Estudantes de Graduação para Participação em Eventos Nacionais e Internacionais 
com Apresentação de Trabalhos de Pesquisa

Tabela 7. Auxílio aos Estudantes de Graduação para Participação em Eventos Nacionais e 
Internacionais com Apresentação de Trabalhos de Pesquisa

Modalidade Data Valor

Internacional jun/17 R$ 1.800,00 

Nacional set/17 R$ 750,00 

Nacional set/17 R$ 750,00 

Nacional set/18 R$ 750,00 

Nacional out/18 R$ 750,00 

Internacional abr/19 R$ 1.145,00 

Nacional abr/19 R$ 310,00 

Internacional abr/19 R$ 1.470,00 

Nacional mai/19 R$ 703,86 

Nacional mai/19 R$ 750,00 

Nacional out/19 R$ 230,00 

Nacional out/19 R$ 230,00 

Nacional out/19 R$ 230,00 

Nacional nov/19 R$ 750,00 

Total
Nacional 5.503,86

Internacional 4.415,00
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Figura 13. Colação de Grau 2017

Figura 14. Colação de Grau 2018

Valorização das Atividades de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão e Cooperação Nacional e Internacional
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Figura 15. Colação de grau Agosto-2019

Figura 16. Colação de grau fevereiro de 2020
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1.2. Licenciatura em Psicologia
A licenciatura em Psicologia no IPUSP foi reformulada segundo as exigências da Resolução 

CNE/CP 01/2002, com o objetivo de aperfeiçoar a formação docente e contribuir para uma 
educação pública de qualidade. Este novo projeto começou a ser implementado em 2006. Tendo 
ingressado na formação de Psicólogo, os estudantes poderão optar adicionalmente pela obtenção 
do grau de Licenciado em Psicologia. 

O Curso de Licenciatura é acompanhado no Instituto de Psicologia por Comissão Coordenadora 
Específica,	CoC	da	Licenciatura	do	IPUSP,	coordenada	pelo	Prof.	Dr.	Bernardo	Svartman.	No	período	
da Gestão, a CoC Licenciatura teve gestões constantes junto ao Conselho Estadual de Educação, 
visando a adequação das disciplinas às novas Resoluções, bem como organizando ações visando 
a ampliação da participação dos estudantes nessa modalidade de formação superior.

O licenciado em Psicologia está habilitado à docência em qualquer nível e modalidade 
da Educação Básica que permita o exercício de professor com a licenciatura em Psicologia, 
com destaque para o exercício da atividade docente nos componentes curriculares que 
abordem conteúdos da ciência psicológica no nível médio, sejam eles propedêuticos (gerais) 
ou	profissionais,	bem	como	à	formação	de	educadores	para	atuar	em	projetos	sociais,	em	
Universidades e outras instituições.

Tabela 8. Evolução da participação discente na 
Licenciatura em Psicologia no período de 2016 -2019

Alunos matriculados na Licenciatura

Ano Semestre Nº de alunos

2016
1º 30

2º 24

2017
1º 28

2º 24

2018
1º 24

2º 30

2019
1º 37

2º 55

De 2016 a 2019, 12 alunos colaram grau de Licenciatura. Ainda que o número de alunos que 
colaram grau em licenciatura no período analisado possa ser considerado pequeno, é possível 
notar a tendência de aumento do número de alunos que realizaram a inscrição nesta habilitação 
no período.
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1.2.1 Principais atividades desenvolvidas pela Comissão de Coordenação do 
Curso de Licenciatura do IPUSP (CoC Licenciatura) no período de 2016 -2019

Organização de eventos acadêmicos
Organização da I Jornada da Licenciatura do IPUP: professor de psicologia para quê? O evento 

ocorreu no dia 9 de outubro de 2019 no IPUSP. Este evento teve como objetivo discutir as mudanças 
no Ensino Médio e os impactos sobre a Licenciatura em Psicologia. Além disso, também buscou 
refletir	sobre	as	possibilidades	de	atuação	da	licenciada	em	psicologia.	Contou	com	a	participação	
de professores e estudantes do curso e convidados externos. 

Figura 17. César	Callegari,	Stella	Lobo,	Marilene	Proença	Rebello	de	Souza	e	Bernardo	Parodi	
Svartman

Ações para acompanhamento da trajetória dos estudantes no curso
No tocante a este tópico, a CoC da Licenciatura do IPUSP está preparando o Manual da 

Licenciatura que será amplamente divulgado e terá como objetivo apresentar esta habilitação 
com mais detalhes e sanar as principais dúvidas dos estudantes da unidade. O manual está 
sendo construído pela CoC IPUSP com isto acreditamos ampliar a visibilidade desta habilitação, 
apresentando	seus	objetivos	e	as	possibilidades	abertas	de	atuação	profissional	e	sistematizando	
informações importantes em um documento único e de fácil acesso. 

Fortalecimento de ações em parceria com a Faculdade de Educação da USP (FEUSP) para 
ampliação das experiências de estágio e para discussões de novas possibilidades de atuação 
profissional

Ao longo de 2019, a professora Katia Forli Bautheney da FEUSP, desenvolveu um programa de 
estágios nas disciplinas EDM 0429 Metodologia de ensino de psicologia I e EDM 0430 Metodologia 
de ensino de psicologia II visando construir formas inovadoras de atuação do licenciado em 
psicologia, de forma a promover maior integração entre as duas disciplinas e o projeto político 
pedagógico do curso. As experiências de estágio deste ano foram apresentadas na I Jornada da 
Licenciatura do IPUSP. Além deste resultado, a professora Katia Forli Bautheney desenvolveu um 
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curso	de	extensão	intitulado	“Conversas	sobre	psicologia	com	adolescentes”	que	vai	contar	com	
três monitores da licenciatura do IPUSP. Este curso de extensão representará também um novo 
e importante campo de atuação dos estudantes da licenciatura, além de representar uma forma 
de aproximar o público jovem da universidade e também fortalecer a cooperação entre IPUSP e 
FEUSP na condução do projeto da licenciatura.

Ações para ampliação da participação da Licenciatura do IPUSP no conjunto 
do Programa de Formação de Professores da USP

A partir de debates ocorridos no interior da CoC e de consultas às professoras Marie Claire 
Sekkel	(PSA)	e	Mirella	Gualtieri	(PSE),	a	disciplina	Educação Escolar Inclusiva (4702591) foi 
reformulada com dois objetivos: tornar-se a disciplina de referência da nossa licenciatura para 
discussões de educação e inclusão e também permitir seu oferecimento para outras unidades 
que precisem incorporar esses assuntos em seus cursos. Esse trabalho foi realizado e a disciplina 
EDM 0400 – Ensino de Libras foi transformada em optativa para nossa licenciatura. A partir desta 
nova organização da grade, os estudantes podem obter um panorama geral das questões ligadas 
à educação escolar inclusiva e optar por um aprofundamento na temática de libras na disciplina 
da FEUSP. É importante salientar que a disciplina Educação Escolar Inclusiva (4702591) está 
sendo oferecida como optativa eletiva para a licenciatura do IME. 

Podemos ainda destacar que uma disciplina de licenciatura foi criada nesse período e outra 
está em fase de preparação e ambas pretendem atender demandas importantes do programa de 
formação de professores da USP. A disciplina PST5171 Orientação Profissional e de Carreira na 
Escola: Desenvolvimento de Projetos, foi criada para atender uma importante demanda dos 
estudantes na atual conjuntura da reforma do ensino médio e conta com uma grande procura por 
parte de estudantes de outras licenciaturas. A disciplina que está em fase de preparação atenderá 
importantes demandas da formação de professores: Música e Técnica Vocal como dimensões 
expressivas na formação do professor. Trata-se de uma disciplina teórico-prática que visa oferecer 
conhecimentos que articulam subjetividade, corpo, voz e contexto social. Essa disciplina também 
buscará discutir importantes aspectos ligados a saúde dos trabalhadores na área da docência. 

1.3. Ensino de Pós-Graduação
O Instituto de Psicologia oferece cinco Programas de Pós-Graduação strictu sensu em níveis 

de Mestrado e Doutorado, assim nomeados: Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano; 
Psicologia Clínica Neurociências e Comportamento, Psicologia Social e Psicologia Experimental.

De 2016 até outubro de 2019, foram defendidas 271 teses e 311 dissertações vinculadas 
aos Programas.

Os Programas apresentam os seguintes conceitos atribuídos pela CAPES: Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Experimental (conceito 7), Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica (conceito 5), Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento (conceito 4), 
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social (conceito 4) e Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano (conceito 4).

O Serviço de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia recebe anualmente uma média de 
393 inscrições de candidatos aos processos seletivos dos seus cinco Programas oferecidos e em 
torno de 161 matrículas de alunos ingressantes. Acrescentamos a esses números, o aumento 
crescente de candidatos pela procura de matrícula como alunos especiais nas disciplinas de 
pós-graduação: 2016 – 316 inscrições; 2017 – 395 inscrições; 2018 – 487 inscrições e 2019 – 
405 inscrições.

Anualmente, os ingressantes são recepcionados pelo Instituto de Psicologia, por meio de sua 
Direção, da Comissão de Pós-Graduação da Unidade por meio de atividade realizada no 1º dia letivo 
do ano de ingresso intitulada Encontro de Ingressantes do Instituto de Psicologia. Nessa ocasião, 
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a Comissão de Pós-Graduação convida um conferencista especialmente para desenvolver tema 
afeito às questões da Pós-Graduação. Durante o Encontro há a apresentação dos Coordenadores 
dos	Programas,	das	atividades	realizadas	pela	Biblioteca	“Dante	Moreira	Leite”,	das	Comissões	de	
Ética em Pesquisa com Seres Humanos e com Animais e apresentação do papel da Representação 
Discente nos órgãos colegiados da Pós-Graduação.

1.3.1 Encontros de alunos ingressantes dos Programas de Pós-Graduação 
do Instituto de Psicologia
2017 -  XI Encontro de Alunos Ingressantes nos Programas de Pós-Graduação em 

Psicologia - 2017
Data: 13 de março de 2017
Tema da aula inaugural:	“A	Formação	do	Psicólogo”
Ministrante: Profa. Dra. Edwiges Ferreira de Mattos Silvares
Departamento de Psicologia Clínica

2018 -  XII Encontro de Alunos Ingressantes nos Programas de Pós-Graduação em 
Psicolo gia - 2018
Data: 12 de março de 2018
Tema da aula inaugural:	“A	Pós-Graduação	no	Brasil	de	hoje:	qual	sua	função?”
Ministrante:	Profa.	Dra.	Maria	Helena	Leite	Hunziker
Departamento de Psicologia Experimental

2019 -  XIII Encontro de Alunos Ingressantes nos Programas de Pós-Graduação em 
Psicologia - 2019
Data: 11 de março de 2019
Tema da aula inaugural: “Contribuições da Psicologia ao desenvolvimento da primeira 
infância”
Ministrante: Prof. Dr. Lino de Macedo
Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da 
Personalidade

2020 - XIV Encontro de Alunos Ingressantes nos Programas de
Pós-Graduação em Psicologia 
Data: 09 de março de 2020
Tema da aula inaugural:	“Produção	do	conhecimento	e	internacionalização:	reflexões	
para	a	construção	da	política	científica”
Ministrante: Profa. Dra. Leny Sato
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho
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Figura 18. Recepção	dos	ingressantes	de	Pós-Graduação	2019.	Da	esquerda	para	a	direita:	
Prof. Leopoldo Fulgêncio, Profa. Marilene Proença Rebello de Souza, Prof. Nicolas Gerard 
Châline, Prof. Gustavo Martineli Massola, Profa. Helena Rinaldi Rosa e Prof. Alessandro de Oliveira 
dos Santos

Figura 19. Recepção	dos	alunos	de	Pós-Graduação	2020
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Figura 20. Piquenique	dos	alunos	da	Pós-Graduação	–	março	2020

1.3.2 Programa de Aperfeiçoamento de Ensino – PAE
Os cinco Programas de Pós-Graduação mantêm estreita relação com o Ensino de graduação 

por meio da participação dos pós-graduandos junto ao Programa de Aperfeiçoamento ao Ensino 
(PAE), permitindo aos pós-graduandos se preparar para as atividades docentes futuras. No período 
entre 2016 e 2019, o Instituto de Psicologia contou com 241 estagiários do PAE atuando em 
suas disciplinas de graduação, sendo que 159 desenvolveram as atividades como bolsistas e 82 
como voluntários.

Duas importantes inovações trazidas durante o período foram a informatização completa dos 
procedimentos de inscrição dos alunos no PAE e a elaboração de um novo edital que contemplasse 
critério socioeconômico baseado na renda média familiar de cada aluno para a concessão das 
bolsas. As inscrições para os estágios em 2020 são as primeiras a contarem com o novo critério.

1.3.3 Inovações no Serviço de Pós-Graduação que se destacaram
• Informatização do processo seletivo de alunos regulares dos programas de pós-graduação 

do IP.
• Atualização dos formulários e procedimentos operacionais do Serviço de Pós-Graduação
• Criação de protocolo para encaminhamento das propostas de convênios internacionais 

de dupla de titulação
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1.3.4 Programas de Pós-Graduação

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 
Humano

Fundado em 1970, o Programa possui 24 docentes credenciados, cinco Linhas de Pesquisa, 
oito Laboratórios de Estudos e Pesquisas e quarenta Grupos de Pesquisa no diretório do CNPq. 
Tem como principais objetivos: 

• Desenvolver o conhecimento no campo da Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano;
• Formar docentes e pesquisadores que possam não só propor e encaminhar soluções de 

problemas empíricos e/ou teóricos próprios a essas áreas de conhecimento, mas também 
fazer frente às demandas sociais e, nesse sentido, contribuir na elaboração e implementação 
de políticas públicas nas áreas de Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos; 

• Fortalecer ações do corpo discente e docente para a ampliação e consolidação da pesquisa 
e	sua	divulgação,	a	fim	de	que	desempenhem,	com	qualidade	e	rigor,	as	tarefas	formativas,	
acadêmicas e sociais que constituem o papel do pesquisador nas áreas de Psicologia, 
Educação,	Serviço	Social,	Ciências	Sociais,	Filosofia,	e	outras	ciências	afins	no	seu	campo	
de	conhecimento	específico	e	articular	e	realizar	ações	conjuntas	com	grupos	de	pesquisa	
de diferentes instituições de ensino e pesquisa, visando a ampliação da pesquisa nas áreas 
acima delimitadas, estimulando o intercâmbio acadêmico e aprimorando a formação, 
nacional e internacional.

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica
Este Programa de Pós-Graduação possui duas Linhas de Pesquisa (Investigações em psicanálise 

e Práticas clínicas: fundamentos, procedimentos e interlocuções), 12 Laboratórios de Pesquisa, 
um Núcleo de Pesquisa e oito Grupos de Pesquisa no diretório do CNPq.

O Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica caracteriza-se por seu enfoque em formação 
e pesquisa. As disciplinas ministradas e as pesquisas realizadas visam à formação universitária e 
obtenção de títulos acadêmicos, bem como à formação de pesquisadores e docentes de alto nível 
para	os	quadros	universitários	e	profissionais	habilitados	ao	exercício	da	investigação	bem	como	
à	habilitação	para	o	exercício	profissional	na	área	de	saúde	mental.	A	prioridade	do	Programa	é	
desenvolver pesquisas que produzam e estimulem novos modelos de atendimento clínico que 
supram às necessidades da população brasileira e os modos de subjetivação decorrentes das 
condições	de	vida	na	atualidade.	Para	isso,	o	diálogo	com	outras	áreas	do	conhecimento	científico	
(Ciências	Sociais,	Medicina,	Educação,	Filosofia,	Arte	entre	outras)	tem	sido	preponderante,	tanto	
por ampliar a compreensão das condições de vida do ser humano na atualidade como por favorecer 
o desenvolvimento de novas modalidades de intervenção clínica e de extensão à comunidade 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental
O Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental, atualmente oferece o curso de 

pós-graduação e desenvolve pesquisa em diversas áreas da Psicologia. Essas áreas abrangem:

1. Análise do Comportamento
2. Comportamento Animal e Etologia Humana
3. Sensação, Percepção e Cognição
4. Problemas Teóricos e Metodológicos da Pesquisa Psicológica
O	Departamento	possui	10	laboratórios	que	servem	a	essas	áreas,	além	de	Oficina	de	Protótipos,	

Setor de métodos quantitativos, Sala de observação e registro de comportamento que dão suporte 
aos laboratórios.

Duas áreas de pós-graduação estão sob sua responsabilidade: Psicologia Experimental e 
Neurociências e Comportamento.

Valorização das Atividades de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão e Cooperação Nacional e Internacional

33



Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento
O Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Comportamento (NEC), com sede no 

Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP, foi uma iniciativa do 
grupo interdisciplinar de docentes que fundou o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Neurociências 
e Comportamento NAP/NEC da USP no início dos anos 1990. Essa iniciativa abriu as portas 
para a formação de pesquisadores e docentes com visão integrativa das diferentes áreas das 
Neurociências, e com as formas de se pensar sobre sua relação com o comportamento. Seus alunos 
devem cursar disciplinas de diferentes unidades da universidade, e podem desenvolver projetos 
de pesquisa de colaboração entre dois ou mais laboratórios da USP e de outras universidades 
nacionais e internacionais.

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social
Este Programa possui cinco Linhas de Pesquisa, 11 Laboratórios de Pesquisa, um Núcleo de 

Pesquisa e cinco Grupos de Pesquisa no diretório do CNPq.
A compreensão da estrutura, identidade e funcionamento do Programa está correlacionada 

à sua origem histórica. Sua estruturação e linhas de pesquisa são resultados da valorização da 
fronteira	entre	a	Psicologia	e	a	Filosofia,	desde	o	tempo	de	seus	fundadores.	O	Programa	de	
Psicologia Social inicia seu Mestrado em 1976 e seu Doutorado em 1989, inspirados na cátedra 
de Psicologia Social que gerou o embrião do que viriam a ser a Área de Concentração e as futuras 
Linhas de Pesquisa, centrado nas cadeiras de Psicologia Social, Linguagem e Pensamento, Psicologia 
das Relações Humanas e Processos Grupais, Processos Cognitivos, e Psicologia do Trabalho, 
resultantes do trabalho mais individualizado de pesquisa da primeira geração de docentes do 
Departamento de notório destaque nacional e internacional.

Linhas de Pesquisa
O IPUSP tem atualmente vinte (20) Linhas de Pesquisa de acordo com os Programas de 

Pós-Graduação da Unidade, conforme destaque a seguir:

Tabela 9. Programa	de	Pós-Graduação	em	Psicologia	Escolar	e	do	Desenvolvimento	Humano

Desenvolvimento Humano e Aprendizagem

Desenvolvimento Humano e Avaliação Psicológica

Desenvolvimento Humano e Saúde

Instituições Educacionais e Formação do Indivíduo

Psicologia Escolar, Educação e Políticas Públicas

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica

Investigações em Psicanálise

Práticas clínicas: fundamentos, procedimentos e interlocuções

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental

Análise do comportamento

Comportamento animal e etologia humana

Sensação, percepção e cognição

Problemas teóricos e metodológicos da pesquisa psicológica

Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social

Continua...
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Programa de Pós-Graduação em Psicologia Experimental

Epistemologia e Psicologia Social

Processos Psicossociais Básicos: as relações indivíduo/grupo

Psicologia do Trabalho e das Organizações

Psicologia	Social	de	Fenômenos	Histórico-Culturais	Específicos

Psicologia Social, Saúde Coletiva e Política

Neurociências e Comportamento

Neurotransmissores e comportamento

Desenvolvimento e Plasticidade

História,	Filosofia	e	Educação	em	Neurociências

Auxílios concedidos pela CAPES no período 2016 a 2019, Convênio PROAP/
PNPD

Os auxílios concedidos pela CAPES através dos convênios PROAP/PNPD são de uso 
exclusivo para fomento de atividades de Pós-Graduação dos Programas sediados no Instituto 
de Psicologia. São eles: PSA (Psicologia da Aprendizagem), PSC (Psicologia Clínica); PST 
(Psicologia Social e do Trabalho) e NEC (Neurociências e Comportamento). O PSE (Psicologia 
Experimental) recebe o auxílio à Pós-Graduação através do convênio PROEX, que é administrado 
pelo próprio Programa.

Os Programas recebem essas verbas na forma de repasses periódicos. Nas tabelas a seguir 
podemos consultar quanto cada programa recebeu através de repasses nos anos de 2016 a 2019:

Tabela 10. Repasses	da	CAPES	aos	Programas	de	Pós-Graduação	em	2016

2016

Programa PROAP PNPD Total

PSA R$ 68.475,00 R$ 13.650,00 R$ 82.125,00

PSC R$ 65.350,00 R$ 13.650,00 R$ 79.000,00

PST R$ 70.962,50 R$ 13.650,00 R$ 84.612,50

NEC R$ 44.075,00 R$ 13.650,00 R$ 57.725,00

Total R$ 248.862,50 R$ 54.600,00 R$ 303.462,50

Tabela 11. Repasses	da	CAPES	aos	Programas	de	Pós-Graduação	em	2017

2017

Programa PROAP PNPD Total

PSA R$ 51.379,17 R$ 1.650,00 R$ 53.029,17

PSC R$ 42.075,00 R$ 1.650,00 R$ 43.725,00

PST R$ 54.862,50 R$ 1.650,00 R$ 56.512,50

NEC R$ 29.150,00 R$ 1.650,00 R$ 30.800,00

Total R$ 177.466,67 R$ 6.600,00 R$ 184.066,67
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Tabela 12. Repasses	da	CAPES	aos	Programas	de	Pós-Graduação	em	2018

2018

Programa PROAP PNPD Total

PSA R$ 57.572,96 R$ 1.650,00 R$ 59.222,96

PSC R$ 56.692,55 R$ 2.100,00 R$ 58.792,55

PST R$ 54.862,50 R$ 1.650,00 R$ 56.512,50

NEC R$ 33.405,62 R$ 1.650,00 R$ 35.055,62

Total R$ 202.533,63 R$ 7.050,00 R$ 209.583,63

Tabela 13. Repasses	da	CAPES	aos	Programas	de	Pós-Graduação	em	2019

2019

Programa PROAP PNPD Total

PSA R$ 57.572,96 R$ 1.650,00 R$ 59.222,96

PSC R$ 56.692,55 R$ 2.100,00 R$ 58.792,55

PST R$ 54.862,50 R$ 1.650,00 R$ 56.512,50

NEC R$ 33.405,62 R$ 0,00 R$ 33.405,62

Total R$ 202.533,63 R$ 5.400,00 R$ 207.933,63

Esses repasses recebidos, em sua maioria, costumam ser utilizados para pagamento de 
diárias,	auxílio	financeiro	a	docentes	credenciados	nos	Programas	de	Pós-Graduação	do	IPUSP	
e estudantes, passagens aéreas, ajuda de custo a visitantes externos e inscrições em eventos. 
Outras	alíneas	do	convênio	permitem	a	execução	de	traduções,	apoio	à	publicação	científica,	
aquisição de material de consumo, manutenção de equipamentos dentre outros serviços 
menos solicitados.

1.4. Pesquisa
A Comissão de Pesquisa do IPUSP estimula a visibilidade das pesquisas apoiando a 

publicação	de	seus	resultados	tanto	em	periódicos	científicos	nacionais	e	internacionais,	como	
em outros veículos de divulgação, favorecendo o impacto do conhecimento produzido em na 
área da Psicologia. 

Destaca-se o compromisso dos pesquisadores do IPUSP com a liderança na geração e 
disseminação de pesquisas relevantes e seus esforços para a formação de redes de pesquisa 
nacionais e internacionais. 

Os principais programas administrados pela CPq-IPUSP são: Programa de Pós-Doutorado, 
Programa	de	Pesquisador	Colaborador,	Programa	de	Iniciação	Científica	e	Programa	de	Pré-
Iniciação	Científica	e	Escritório	de	Apoio	de	Pesquisa	ao	Pesquisador	(EAIP-FAPESP).

1.4.1 Laboratórios de Pesquisa
O Instituto de Psicologia possui 62 Laboratórios de Pesquisa, sendo nove 9 do PSA, 13 do 

PSC, 13 do PSE, 12 do PST e 15 vinculados ao Programa do NEC.
Nesses laboratórios atuam docentes do IPUSP, estudantes pesquisadores, pesquisadores 

visitantes e pesquisadores colaboradores, nos níveis de Graduação, Pós-Graduação e Pós-Doutorado.
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Tabela 14. Descrição	dos	Laboratórios	de	Pesquisa

Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade

Laboratório de Estudos da Personalidade (LEP)

Laboratório de Estudos do Imaginário (LABI)

Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia (LEFE)

Laboratório de Estudos Sobre a Morte (LEM)

Laboratório de Estudos sobre Desenvolvimento e Aprendizagem (LEDA) & Laboratório de 
Psicopedagogia (LaPp)

Laboratório de Estudos sobre o Preconceito (LaEP)

Laboratório Interdepartamental de Técnicas de Exame Psicológico (LITEP)

Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia Escolar (LIEPPE)

Laboratório	Interunidades	de	Estudo	das	Deficiências	(LIDE)

Departamento de Psicologia Clínica

Centro Humanístico de Recuperação em Oncologia e Saúde (CHRONOS)

Laboratório Casal e Família: Clínica e Estudos Psicossociais (LabCaFam)

Laboratório de Pesquisa sobre o Desenvolvimento Psíquico e a Criatividade em Diferentes 
Abordagens Psicoterápicas (LAPECRI)

Laboratório	de	Psicanálise	“Jacques	Lacan”

Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social

Laboratório de Terapia Comportamental

Laboratório Distúrbios do Desenvolvimento (PDD)

Laboratório Psicanálise e Sociedade

Laboratório Sujeito e Corpo (SUCOR)

Laboratório	Interunidades	de	Teoria	Social,	Filosofia	e	Psicanálise	(LATESFIP)

Laboratório de Pesquisas e Intervenção em Psicanálise (psiA)

Núcleo de Pesquisa e Laboratório Prosopon

Laboratório	de	Pesquisa	“Psicanálise,	Saúde	e	Instituição”	(LABPSI)

Departamento de Psicologia Experimental

Laboratório de Análise Biocomportamental (LaBC)

Laboratório de Análise Experimental do Comportamento

Laboratório de Estudos de Operantes Verbais (LEOV)

Laboratório de Etologia Cognitiva (LEC)

Laboratório de Etologia, Ecologia e Evolução dos Insetos Sociais

Laboratório de Interação Verbal e Construção de Conhecimento (LIVCC)

Laboratório de Neuropsicolinguística Cognitiva Experimental (LANCE)

Laboratório de Observação e Registro do Comportamento Humano
Continua...
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Laboratório de Análise Biocomportamental (LaBC)

Laboratório de Psicoetologia – Laboratório Walter Hugo Cunha

Laboratório de Psicoetologia – Etologia Humana

Laboratório de Psicofarmacologia

Laboratório	de	Psicofísica	e	Eletrofisiologia	Visual	Clínica

Laboratório	de	Psicofisiologia	Sensorial

Departamento de Psicologia Social e do Trabalho

Laboratório de Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais (INTER PSI)

Laboratório de Epistemologia Genética e Reabilitação Psicossocial

Laboratório de Estudos da Família, Relação de Gênero e Sexualidade (LEFAM)

Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento dos Potenciais Humanos

Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Movimentos Sociais e Políticas Sociais 
(TraMPoS)

Laboratório de Estudos de Crítica Social, Direitos Humanos e Intersubjetividade (INCIDIR)

Laboratório de Estudos em Psicanálise e Psicologia Social (LAPSO) 

Laboratório	de	Estudos	sobre	o	Trabalho	e	Orientação	Profissional	(LABOR)

Laboratório	de	Memória	e	História	Oral	“Simone	Weil”

Laboratório de Psicologia Social da Religião

Laboratório de Psicologia Socioambiental e Intervenção (LAPSI)

Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS (NEPAIDS)

Interdepartamentais

Laboratório de Aprendizagem Sensório-Motora (FMUSP)

Laboratório de Biomecatrônica (EPUSP)

Laboratório de Ciência da Cognição (IBUSP)

Laboratório de Estudos em Tecnologia, Funcionalidade e Envelhecimento –Letefe (FOFITOFMUSP)

Laboratório de Neurobiologia da Dor (FMUSP-Ribeirão Preto) 

Laboratório de Neurociência cognitiva e Aprendizagem (IBUSP)

Laboratório de Neuroanatomia Química (ICBUSP) 

Laboratório de Neurociências (ICBUSP) 

Laboratório de Neurociências e Comportamento (IBUSP)

Laboratório Comportamental (IPUSP)

Laboratório	de	Psicofisiologia	Sensorial	(IPUSP)

Laboratório de Psicoterapia e Psicologia Experimental (LaPPEx) – IPq HC FMSUP

Laboratório Sistemas Motores Humanos (EFEEUSP) 

Laboratório Sujeito e Corpo – SuCor (IPUSP) 
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1.4.2 Programa de Pós-Doutorado
No período de 2016 a 2019, o IP contou com um total de 58 Pós-Doutorandos distribuídos nos 

quatro Programas de Pós-Graduação, sendo cinco (5) no PSA, 18 no PSC, 15 no PSE e 20 no PST. 
Desses Pós-Doutorandos, oito receberam Bolsas concedidas pela FAPESP (dois do PSC e seis 

do PSE); um (do PST) recebeu Bolsa CNPq e três tiveram Bolsas concedidas pela CAPES (dois Pós-
Doutorandos do PSE e um do PST)

1.4.3 Programa de Pesquisador Colaborador do IPUSP
O Programa de Pesquisador Colaborador, criado em 06 de outubro de 2017, tem por objetivo 

permitir que pesquisadores experientes, vinculados ou não a outra instituição, possam colaborar 
com	a	pesquisa	científica	da	Universidade	de	São	Paulo.	Desde	a	sua	criação,	tivemos	três	(3)	
Pesquisadores Colaboradores (dois (2) em 2017 e um (1) em 2018) que atuaram em pesquisas 
no IPUSP.

1.4.4 Programa de Pré-Iniciação Científica 
Este Programa é uma iniciativa que visa apoiar projetos de pesquisa que possibilitem despertar 

e incentivar o interesse de alunos de ensino médio da rede pública, mediante o acompanhamento 
de atividades e convivência com os procedimentos e as metodologias adotadas em pesquisa 
científica	orientadas	por	pesquisador	qualificado,	em	laboratórios	e	grupos	de	pesquisa	da	USP	
oferecendo assim, oportunidades de complemento da formação pessoal, aprimoramento de 
conhecimentos	e	preparo	para	a	vida	profissional	ao	aluno	participante.

As bolsas da modalidade PIBIC-EM equivalem, em valores atuais, a R$100,00 por mês para 
cada aluno participante, para o período de um ano.

No	período	de	2016	a	2019,	o	IP	contou	com	14	projetos	de	Pré-Iniciação	Científica	
contemplados com a verba PIBIC-EM; sendo três do PSA, dois do PSE e nove do PST. Nesses 
projetos participaram 122 alunos do ensino médio público. 

Tabela 15. Recursos	concedidos	pela	Pró-Reitoria	de	Pesquisa	–	Pré-Iniciação	Científica

Departamento 2016 2017 2018 2019

PSA 3 (Alunos) 0 3 (Alunos) 6 ( Alunos)

PSE 0 3 (Alunos ) 0 3 (Alunos)

PST 27 Alunos
(4 Projetos)

8 Alunos
(01 Projeto)

17 Alunos
(3 Projetos) 52 Alunos

Total Alunos 30 11 20 61

Total Recursos 3.000,00 1.100,00 2.000,00 6.100,00
*valores mensais e em R$

1.4.5 Programa de Iniciação Científica do IPUSP
A	principal	iniciativa	para	expandir	o	Programa	de	Iniciação	Científica	da	Unidade	se	dá,	

especialmente, por meio da apresentação e divulgação do mesmo feita anualmente pela Comissão 
de Pesquisa aos alunos de graduação. As demais iniciativas se expressam por meio de incentivo 
à participação dos alunos em disciplinas optativas que tem por objetivo fomentar a pesquisa ao 
longo do curso: Trabalho de Pesquisa em Psicologia, Treino de Pesquisa em Psicologia e Prática 
de Pesquisa em Psicologia.
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Outra iniciativa importante de expansão do Programa se dá por meio da inclusão dos 
Pós-Doutorandos	como	orientadores	de	Iniciação	Científica	e	por	meio	de	convite	a	todos	os	alunos	
da	graduação	para	participação	no	Simpósio	Internacional	de	Iniciação	Científica	e	Tecnológica	
da USP (SIICUSP), que ocorre anualmente.

1.4.6 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC
O montante de Recursos concedidos, pela Pró-Reitoria de Pesquisa PIBIC para os 46 Projetos 

contemplados nesse período, atingiu o valor de R$ 18.400,00, equivalendo a um valor mensal de 
R$ 400,00 por aluno, no período de um ano.

Tabela 16. Número	de	Projetos/alunos	atendidos	pelo	Programa	Institucional	de	Bolsas	de	
Iniciação	Científica

Depto 2016 2017 2018 2019 Total de
Projetos atendidos

PSA 4 1 1 1 7

PSC 2 1 6 2 11

PSE 11 4 4 4 23

PST 3 1 0 1 5

Total Projetos 20 7 11 8 46

Total Recursos 8.000,00 2.800,00 4.400,00 3.200,00 18.400
*valores mensais e em R$

No	período	desta	gestão	o	IP	teve	24	solicitações	de	Bolsas	de	Iniciação	Científica,	das	quais	
16 foram atendidas; sendo quatro do PSA, e 12 do PST. 

Da	mesma	forma,	também	foram	concedidas	quatro	Bolsas	de	Iniciação	Científica	da	FAPESP,	
três em 2019 para o PSA e uma em 2018, para o PST.

Nesse	período,	seis	Bolsas	de	Iniciação	Científica	foram	canceladas	por	motivos	diversos	
que incluíram os alunos terem conseguido outra bolsa com valor maior, estágios em sua área ou 
entrada no Mestrado.

Atualmente,	temos	oito	Projetos	de	Iniciação	Científica	com	bolsa	PIBIC	em	andamento,	
sendo um do PSA, dois do PSC, quatro do PSE e um do PST.

Pesquisas do Instituto de Psicologia foram indicadas para participar da Etapa Internacional 
do	Seminário	Internacional	de	Iniciação	Científica	da	USP	–	27o. SIICUSP, 2019, como o trabalho 
de Juliana Maldonado de Alencar Costa intitulado “Políticas públicas nacionais de educação e 
saúde	para	o	enfrentamento	dos	problemas	de	escolarização	2000	a	2018”.
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Figura 21. Profa. Marilene Proença Rebello de Souza e Juliana Maldonado Alencar Costa – 
27o. SIICUSP, 2019, Etapa Internacional

1.4.7 Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP-FAPESP)
O Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP) do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo (IPUSP) foi constituído em 2017 e funciona na Comissão de Pesquisa 
do IPUSP com o apoio da Assistência Financeira. Seu objetivo é auxiliar o pesquisador na parte 
administrativa dos projetos desenvolvidos com recursos da FAPESP, desde a contratação, passando 
pela compra dos itens concedidos, pela liberação de recursos, preparação dos documentos para 
importação,	incorporação	do	material	permanente	adquirido	até	a	finalização	com	a	apresentação	
da Prestação de Contas à FAPESP nos moldes por esta exigidos. 
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1.4.8 Eventos organizados pela Comissão de Pesquisa no período de 2016 – 
2019

A Comissão de Pesquisa organizou e realizou, respectivamente nos anos de 2016, 2017, 
2018 e 2019, a primeira fase dos 24o, 25o, 26o e 27o	Simpósio	Internacional	de	Iniciação	Científica	
e Tecnológica da USP (SIICUSP)

Figura 22. 27º SIICUSP - 2019. À esquerda, Prof. Luís Guilherme Galeão Silva, Profa. Maria Lívia 
Tourinho Moretto, Profa. Marilene Proença Rebello de Souza, Prof. Gilberto Safra e Prof. Gustavo 
Martineli Massola

Figura 23. 27O SIICUSP no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 2019
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Figura 24. Apresentação de Trabalhos

1.4.9 Reserva Técnica Institucional FAPESP - RTI (valores em R$)
Esta	Reserva	Técnica	é	dedicada	a	itens	especificados	e	justificados	num	“Plano	Anual	de	

Aplicação	da	Reserva	Técnica	para	Infraestrutura	Institucional	de	Pesquisa”.	O	Plano	Anual	
de Aplicação deve traçar a estratégia da unidade quanto à infraestrutura de apoio às atividades de 
pesquisa. A partir de um diagnóstico da situação atual, o Plano deve descrever as ações previstas 
para	a	superação	de	eventuais	dificuldades	e	para	a	melhoria	da	infraestrutura	de	pesquisa	da	
unidade. Na elaboração do Plano deve ser evitada a pulverização na aplicação dos recursos entre 
pesquisadores e departamentos, uma vez que a RTI representa uma oportunidade ímpar para 
investimentos de grande porte em infraestrutura de pesquisa.

O montante da Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa será calculado 
com base nos valores da proposta aprovada de Auxílios na FAPESP no exercício anterior, com os 
percentuais informados na Tabela a seguir e informado às Instituições em fevereiro de cada ano, 
nos casos em que o valor acumulado for igual ou superior a R$ 10.000,00 até o ano de 2014 e 
R$15.000,00 a partir de 2015. Com base nessa informação, o Dirigente da Instituição submeterá à 
FAPESP, entre março e novembro de cada ano, as propostas para utilização dessa Reserva Técnica.
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Tabela 17. Critérios de cálculo para a RTI

Modalidade de Auxílio à Pesquisa Valor Desembolso

Auxílio à Pesquisa – Regular 10% da concessão inicial Anual consolidado

Auxílio à Pesquisa – Temático 20% da concessão inicial Anual consolidado

Auxílio à Pesquisa – 
Jovem Pesquisador 10% da concessão inicial Anual consolidado

Auxílio à Pesquisa –
Pesq. em Políticas Públicas 10% da concessão inicial Anual consolidado

Auxílio à Pesquisa – Pesquisa para
Melhoria do Ensino Público 10% da concessão inicial Anual consolidado

CEPID (Primeira Chamada) 10% da concessão inicial e
10% em cada aditivo geral anual Anual consolidado

CEPID (Segunda Chamada) 20% da concessão inicial e 10% da 
concessão suplementar na renovação Anual consolidado

Na tabela a seguir constam os valores repassados pela FAPESP entre os anos de 2016 e 2019:

Tabela 18. Repasses da FAPESP ao Instituto de Psicologia entre 2016 e 2019.

Processo FAPESP Departamento Valores em R$

2016/23681-1 Comissão de Pesquisa 457.482,00

2018/13403-0 Comissão de Pesquisa 205.288,00

Total 662.770,00

1.5. Cultura e Extensão Universitária
O Instituto de Psicologia, por intermédio da Comissão de Cultura e Extensão Universitária 

(CCEx), busca estimular o aumento da participação estudantil nos distintos projetos de extensão 
e nas atividades culturais, como parte de sua formação acadêmica e de cidadania. A CCEx IP visa 
à divulgação das atividades de cultura e extensão no IP/USP e na Universidade, fomentando o 
debate sobre as demandas sociais, valorizando o rigor metodológico e o pensamento crítico, 
em caráter histórico e social. São oferecidos cursos de formação a profissionais para produção 
de conhecimento e ênfase em prestação de serviços às comunidades. Objetiva-se, ainda, 
estimular a realização de eventos, publicações e atividades de difusão do conhecimento, 
dando suporte à realização de cursos e ações compreendidas no âmbito da Pró-Reitoria de 
Cultura e Extensão. 

Os Seminários de Cultura e Extensão surgiram como proposta de ação regular (anual ou bienal) 
no IP/USP, cujo objetivo geral tem sido dar relevo a trabalhos que exercem a integração entre 
ensino, pesquisa e extensão, os quais pudessem subsidiar a discussão sobre o caráter público da 
função	da	extensão	universitária.	Esta	iniciativa	procura	conhecer	as	ações,	discutir	os	significados,	
autoavaliar	e	projetar	novas	atividades,	definindo	indicadores	compatíveis.	

As ações de cultura e extensão, de um lado, respondem às demandas da sociedade, de outro, 
apresentam uma imagem pública da instituição. A participação nos Seminários de Cultura e 
Extensão tornou-se indicativo relevante, nos quais as diversas experiências são compartilhadas. 
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No período de 2016 a 2019, o Instituto de Psicologia contou com 25 cursos de extensão 
propostos e projetos aprovados sendo, 15 Cursos de Atualização, sete cursos de Aperfeiçoamento 
e três Cursos de Difusão.

1.5.1 Programas e Cursos de Atualização
No período desta Gestão, foram criados e oferecidos, 15 cursos de atualização que envolveram 

dois departamentos, o PSA e, particularmente o PST, que foi o responsável por mais de 80% dos 
cursos oferecidos, conforme detalhamento segue:

• Orientação à Queixa Escolar – PSA (em 2018 e 2019)
• Redes de Formação de Educadores: contribuições da psicologia escolar para discussão/

análise/estudo sobre políticas públicas e práticas de escolarização - PSA
• A Psicologia Social da Religião entre a Crença e a Descrença: Religiosidade e Ateísmo - PST
• O atendimento psicossocial a famílias - PST
• Aspectos Metodológicos e Psicossociais no Estudo de Experiências Religiosas/

Anômalas - PST
• Aspectos Psicossociais do Desenvolvimento da Religiosidade - PST
• Mindfulness para Universitário - PST
• Dissociação, crença e identidade: repercussões clínicas, culturais e psicossociais das 

experiências anômalas e dissociativas - PST
• Psicologia Analítica de Carl Jung, Religiosidade e Fenômenos Anômalos: revisitando a 

história e explorando relações - PST
• Hipnose, Estados Alterados de Consciência e Aspectos Psicossociais - PST
• Introdução à Ciência Cognitiva da Religião e sua Interface com a Psicologia Social - PST
• Orientação	Profissional	e	de	Carreira:	orientação	para	universitários	–	PST	(em	2018	e	

2019)
• Psicologia	Social	e	Arte	Mágica:	Atitudes,	Processos	Básicos	e	Influência	social	-	PST

1.5.2 Programas e Cursos de Difusão
A criação de cursos de difusão também foi incentivada. Neste sentido, foram criados três 

cursos de difusão oferecidos pelo PSE e PST, conforme segue:
• Pedagogia por projetos de trabalho: subsídios para a construção do conhecimento escolar 

significativo	-	PST
• Um	Brasil	que	envelhece:	reflexões	sobre	os	aspectos	psicossociocultural	e	político	da	

aposentadoria - PST
• Criatividade e Cultura: Relações entre Estética, Psicologia e Comunidades de Práticas -PSE
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1.5.3 Editais Santander
A CCEx avaliou vários projetos que concorreram para cada um dos editais descritos na tabela 

a seguir. 

Tabela 19. 

Edital Ano Número de contemplados 

1º Edital Santander / USP / 
FUSP de Fomento à Cultura e Extensão 2016 Não informado

2º Edital Santander / USP / 
FUSP de Fomento à Cultura e Extensão 2017 2

3º Edital Santander / USP / 
FUSP de Fomento à Cultura e Extensão 2017 1

4º Edital Santander / USP / 
FUSP de Fomento à Cultura e Extensão 2019 1

1º Edital Santander / USP / 
FUSP de Direitos Fundamentais e Políticas Públicas 2016 Não informado

2º Edital Santander / USP / 
FUSP de Direitos Fundamentais e Políticas Públicas 2017 1

3º Edital Santander / USP / 
FUSP de Direitos Fundamentais e Políticas Públicas 2018 1

Edital 01/2019: Empreendedorismo Social 2019 1

Eventos organizados ou apoiados pela CCEx
• Feira	das	profissões	(2016	–	2017	–	2018	–	2019)
• Visita monitorada ao IPUSP organizada para estudantes que pretendem prestar vestibular 

(2016 – 2017 – 2018 – 2019)
• Projeto da terceira idade (1º e 2º semestres de 2016 – 2017 – 2018 – 2019)
• I e II Seminários de Cultura (2017-2018) - Os Seminários de Cultura e Extensão surgiram 

como proposta de ação regular (anual ou bienal) no IP/USP, cujo objetivo geral tem sido 
dar relevo a trabalhos que exercem a integração entre ensino, pesquisa e extensão, os 
quais pudessem subsidiar a discussão sobre o caráter público da função da extensão 
universitária.	Esta	iniciativa	procura	conhecer	as	ações,	discutir	os	significados,	autoavaliar	
e	projetar	novas	atividades,	definindo	indicadores	compatíveis.

Figura 25. I	Seminário	de	Cultura/Extensão	do	Instituto	de	Psicologia	da	USP	(2017).	Profa.	Maria	
Helena de Souza Patto e Profa. Adriana Marcondes Machado
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Figura 26. Profa. Marilene Proença Rebello de Souza, Profa. Ana Cristina Limongi França e 
Profa. Adriana Marcondes Machado

Figura 27. II Seminário de Cultura e Extensão do IPUSP. Apresentação de pôsteres

Figura 28. Profa. Adriana Marcondes Machado, Vice-Presidente da Comissão de Cultura e 
Extensão, Marilene Proença Rebello de Souza, Diretora do IPUSP e Prof. Arley Andriolo, Presidente 
da Comissão de Cultura e Extensão do IPUSP, mesa de abertura
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Figura 29A. Participação de alunos do IPUSP. Fernando Meirinho Domene, Guilherme Souto 
Sanchez, Denise Harumi e Mariana Ribeiro

Figura 29B. Oficina	de	colagem,	recorte	e	montagem	de	Fanzine	(Organizado	junto	com	a	
Biblioteca)	(2018)
Figura 29. 

Figura 30. Festival	de	Cultura	–	2019	que	contou	com	a	participação	da	Bateria	Histeria	do	IPUSP

1.6. Ética em pesquisas com seres humanos
Em 16 de abril de 2003 foi criado o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo - CEPH-IPUSP. Este Comitê é independente, 
com munus público, de caráter consultivo, educativo e deliberativo, no âmbito de suas atribuições.

O Comitê está credenciado junto a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP e 
conta	com	um	colegiado	multidisciplinar	e	multiprofissional	que	tem	a	finalidade	de	defender	os	
direitos dos participantes da pesquisa e contribuir com o desenvolvimento das pesquisas dentro 
de padrões éticos, em consonância com as atuais Resoluções do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS 466/12 e 510/16). 
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No período de 2016 a setembro de 2019, o CEPH-IPUSP avaliou 735 projetos de pesquisa tendo 
aprovado 523 e apenas cinco foram recusados, nove foram retirados e até o presente momento, 
198 projetos estão pendentes. O número de projetos apresentados poderia ser ainda maior no 
período de dezembro/2018 a julho/2019, em que o CEPH – IPUSP teve seu credenciamento 
suspenso, não procedendo às avaliações de projetos nesse período.

Tabela 20. Número	de	Projetos	Avaliados	pela	Comitê	de	Ética	em	Pesquisa	com	Seres	Humanos

Ano Nº de Projetos 
Avaliados

Nº de Projetos 
Aprovados

Nº de Projetos 
Recusados

Nº de Projetos 
Pendentes

Nº de Projetos 
Retirados

2016 266 184 0 80 2

2017 233 162 2 64 5

2018 162 127 1 33 1

2019 74 50 2 21 1

Total 735 523 5 198 9

1.7. Ética em pesquisas com animais 
O Comitê de Ética no Uso de Animais – CEUA regulamenta o uso de animais não-humanos 

em pesquisas da psicologia, necessário para a compreensão de processos comportamentais 
e cognitivos, assim como para o desenvolvimento de métodos de prevenção e tratamento de 
alterações desses processos ao longo do desenvolvimento. 

O pesquisador tem a obrigação ética de garantir que a sua pesquisa é realizada da forma 
mais responsável e humanamente possível. Também é dever do pesquisador garantir o bem-estar 
dos animais que usa na sua pesquisa, fornecendo adequado manuseio, alojamento, alimentação 
transporte e condições ambientais. 

Os projetos de pesquisa que utilizam modelos animais, devem ser analisados pela Comissão 
de Ética no Uso de Animais visando qualificação dos projetos de acordo com os princípios 
éticos básicos de pesquisa de animal: Redução, Substituição e Refinação. Esses princípios 
estabelecem que:

a) O número de animais usados deve ser o menor possível para se obter resultados válidos,
b) Animais devem ser substituídos quando existem alternativas disponíveis e
c) Os	procedimentos	experimentais	devem	ser	refinados	para	se	infringir	o	menor	desconforto	

possível para o animal.

Durante o período 2016-2019 a CEUA avaliou 71 projetos e relatórios aprovando 51 deles, o 
que equivale a 72% das submissões. Como evidenciado pela tabela a seguir, o número de avalições 
diminuiu ao longo dos anos substancialmente. 

Tabela 21. Número	de	projetos	e	relatórios	avaliados	pela	CEUA	durante	período	2016-2019	

Ano Avaliados Aprovados

2016 27 19

2017 25 16

2018 10 9

2019 9 7

Total 71 51
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A diminuição no número de projetos avaliados parece decorrente da diminuição das pesquisas 
com animais a partir de 2018, pois o número de submissões de novos projetos de pesquisa diminuiu 
quase em 60 % durante o período 2018-2019 quando comparado com 2016-2017 (Tabela anterior). 
Essa diminuição pode ser decorrente de vários fatores, mas principalmente de:

a) Suspensão a partir de 2018 de aulas didáticas com animais nas disciplinas de graduação 
do IP;

b) Aposentadoria e licença de duas pesquisadoras que trabalhavam com animais de biotério e 
c) Aumento implementação das normativas do CONCEA para a manutenção de animais de 

biotério.

Os	projetos	aprovados	atenderam	diferentes	objetivos	acadêmicos.	Como	notado	no	Gráfico	
a seguir, 93% dos projetos envolveram alunos de graduação e pós-graduação do IPUSP, sendo 
32%	correspondentes	a	projetos	de	Iniciação	Científica.

Pós-doutorado

Doutorado
Mestrado

Graduação

2% Livre-docência

5%

27%
34%

32%

Gráfico 1. Distribuição	(percentual)	dos	projetos	de	pesquisa	submetidos	ao	CEUA	de	acordo	
com	os	objetivos	académicos	(graduação,	mestrado,	doutorado,	Pós-doutorado	e	Livre-docência)

Por último, é importante destacar que 68,3% dos projetos submetidos para o CEUA envolveram 
financiamento	de	agências	de	fomento	à	pesquisa.

Atualmente, o IPUSP tem 33 projetos em andamento, sendo um (1) sob a coordenação de 
docente do PSA e 32 do PSE.

1.8. Cooperação nacional
O Instituto de Psicologia conta com a Comissão de Convênios Nacionais, instituída pela 

Portaria da Diretora do Instituto de Psicologia da USP nº 55, de 04/10/2017, que “Dispõe sobre 
a formalização das interações do IPUSP com instituições públicas e privadas nacionais, através 
de	convênios,	no	exercício	de	suas	atribuições	legais	cria	a	Comissão	de	Convênios	Nacionais.”.	
Esta Comissão está vinculada à Seção de Convênios Nacionais da Unidade. São atribuições da 
referida Comissão: 

1. Auxiliar na implementação das políticas de cooperação nacional a serem desenvolvidas 
no âmbito das Comissões Estatutárias Acadêmicas.

2. Assessorar a Diretoria em assuntos referentes à Comissão de Convênios Nacionais.
3. Apreciaras minutas de convênios e protocolos de cooperação nacionais, com apoio da 

Seção de Convênios, em relação a seus aspectos formais.
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4. Aprimorar minutas de convênio de modo a adequá-las às políticas de Cooperação Nacional 
das Comissões Acadêmicas Estatutárias.

5. Emitir	parecer	e	deliberar	em	situações	que	envolvam	conflito	de	competência	com	relação	
à apreciação do mérito do convênio pelas Comissões Acadêmicas Estatutárias.

A Comissão de Convênios Nacionais é composta por membros docentes representantes 
das quatro comissões estatutárias, teve sua Presidência e suplência eleitas entre seus membros. 
Seguem as composições da comissão no período de 2017-2020. 

No quadriênio desta Gestão, a Comissão atuou na formalização de 55 parcerias acadêmicas 
do Instituto de Psicologia com instituições públicas e privadas nacionais. Destas, 47 foram por 
meio de convênio. As oito parcerias restantes foram estabelecidas somente por meio de Termo 
de Compromisso de Estágio tendo em vista a Resolução USP 7645 de 11-4-2019 que revoga a 
necessidade de celebração de convênio de estágios realizados por seus alunos em instituições 
externas.	A	formalização	dessas	parcerias	significou	a	realização	de	estágio	para	44	estudantes	de	
graduação, sendo 40 deles vinculados ao IPUSP e quatro estudantes provenientes de outras 
Universidades (uma Federal e três particulares). Neste último caso, a USP, como concedente, era 
o campo de estágio para os estudantes, supervisionados por docentes do IPUSP. Vale destacar 
que a grande maioria desses estágios são curriculares não obrigatórios. 

Os	dados	apresentados	nos	sinalizam	os	desafios	da	Comissão	de	Convênios	Nacionais	no	
sentido de ampliar a formalização de parcerias acadêmicas para estágios curriculares obrigatórios 
bem como com outros objetos preponderantes, como a pesquisa e a extensão. 

Tabela 22. Convênios Nacionais

Modalidade

Tipo de Contrato Nome da Instituição Docente 
Responsável/
Supervisor 
(Departamento)

Vigência T.C. Vigência 
T.C.E

Termo 
de 

Convênio

Termo de 
Compromisso 

de Estágio

USP 
Concedente

Parceiro 
Concedente

Graduação 
(Estágio)

x x Instituto 
Adventista 
de Ensino 
(UNASP)

− Profa. Dra. Patrícia 
Izar Mauro (PSE)

21.09.2017
à 06.06.2019

Sem aluno 
vinculado 

ao convênio

Graduação 
(Estágio)

x x Universidade 
Federal 
de Alfenas 
(UNIFAL)

− Prof. Dra. Briseida 
Dogo de Resende 
(PSE)

02.10.2017
à 01.10.2022

01.05.2018
à 20.11.2018

Graduação 
(Estágio)

x x Instituto 
Presbiteriana 
Mackenzie

− Profa. Dra. Daniela 
Maria Oliveira 
Bonci (PSE)

28.07.2017
à 27.07.2022

14.08.2017
à 30.11.2017

Graduação 
(Estágio)

x x Obras 
Sociais e 
Educacionais 
de Luz 
(UNISA)

− Profa. Dra. Patrícia 
Izar Mauro (PSE)

26.10.2017
à 25.10.2022

Sem aluno 
vinculado 

ao convênio

Graduação 
(Estágio)

x x Universidade 
de Guarulhos 
(UNG)

− Profa. Dra. Patrícia 
Izar Mauro (PSE)

02.08.2019
à 01.08.2024

26.08.2019 
à 27.09.2019

Graduação 
(Estágio)

x Assupero 
Ensino 
Superior 
Ltda (UNIP)

− Prof. Dr. Nicolas 
Gérard Châline 
(PSE)

08.10.2019
à 08.10.2024

02.10.2019 
à 02.06.2020

Graduação 
(Estágio)

x AMA Associação 
de Amigos Autista

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

26.02.2018
à 25.02.2023

Sem aluno 
vinculado 

ao convênio

Continua...
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Modalidade

Tipo de Contrato Nome da Instituição Docente 
Responsável/
Supervisor 
(Departamento)

Vigência T.C. Vigência 
T.C.E

Termo 
de 

Convênio

Termo de 
Compromisso 

de Estágio

USP 
Concedente

Parceiro 
Concedente

Graduação 
(Estágio)

x União Brasileiro 
Israelita do Bem 
Estar Social - 
UNIBES

Prof. Daniel 
Kupermann (PSC)

07.03.2018
à 06.03.2019

Sem aluno 
vinculado 

ao convênio

Graduação 
(Estágio)

x IBM Brasil 
Insdústria 
Máquinas e 
Serviços Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

03.05.2017
à 02.05.2022

Sem aluno 
vinculado 

ao convênio

Graduação 
(Estágio)

x x Monongahela 
Consultoria 
Empresarial Ltda 
(nome fantasia 
XERPA)

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

29.06.2017 
à 28.06.2022

29.06.2017 
à 29.06.2018

Graduação 
(Estágio)

x Raizen 
Combustíevis S.A.

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

18.07.2017 
à 17.07.2022

Sem aluno 
vinculado 

ao convênio

Graduação 
(Estágio)

x x Raizen Energia 
S/A

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

02.10.2017 
à 01.10.2022

06.03.2019 
à 17.12.2019

Graduação 
(Estágio)

x x Techint 
Engenharia e 
Construção S/A

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

15.08.2017 
à 14.08.2022

21.08.2017
à 16.08.2018 
(rescindiu o 
contrato em 
10.01.2018)

Graduação 
(Estágio)

x x Criarte Bercário e 
Recreação Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

07.08.2017 
à 06.08.2022

14.08.2017
à 14.12.2017

(3 alunos)

Graduação 
(Estágio)

x x NoxThinking	
Pesquisa de 
Mercado Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

16.11.2016 
à 15.11.2021

30.12.2016
à 31.07.2017
22.01.2018

à 31.07.2018

Graduação 
(Estágio)

x West Bear Ensino 
Canadense Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

13.02.2017 
à 12.02.2022

Sem aluno 
vinculado 

ao convênio

Graduação 
(Estágio)

x x Luxottica Brasil 
Produtos óticos e 
Esportivos Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

23.02.2017 
à 22.02.2022

06.03.2017
à 31.12.2018
04.02.2019

à 31.12.2020 
11.07.2019

à 31.12.2020

Graduação 
(Estágio)

x x Sociedade 
Educacional Ítaca 
Ltda EPP

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

07.03.2017 
à 06.03.2022

03.04.2017 
à 31.12.2017

Graduação 
(Estágio)

x Banco Morgan 
Stanley S.A.

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

02.10.2017 
à 01.10.2022

Sem aluno 
vinculado 

ao convênio

Graduação 
(Estágio)

x Morgan Stanley 
Corretora de 
Títulos e Valores 
Imobiliários S.A.

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

08.11.2017 
à 07.11.2022

Sem aluno 
vinculado 

ao convênio

Graduação 
(Estágio)

x x Page Personnel 
do Brasil 
Recrut. Espec. 
Coorporativo Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

16.02.2018 
à 15.02.2023

13.06.2016
à 12.06.2017
01.03.2018

à 31.12.2018

Continua...
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Modalidade

Tipo de Contrato Nome da Instituição Docente 
Responsável/
Supervisor 
(Departamento)

Vigência T.C. Vigência 
T.C.E

Termo 
de 

Convênio

Termo de 
Compromisso 

de Estágio

USP 
Concedente

Parceiro 
Concedente

Graduação 
(Estágio)

x x FM do Brasil 
Serviços de 
Prevenção de 
Perdas Ltda.

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

16.02.2018 
à 15.02.2023

22.03.2018 
à 30.12.2018

Graduação 
(Estágio)

x Giordano Bruno 
Colégio

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

07.03.2018 
à 06.03.2019

Sem aluno 
vinculado 

ao convênio

Graduação 
(Estágio)

x x Móbile Cursos 
Opcionais Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

01.06.2015 
à 31.05.2020

01.02.2016
à 31.12.2016

(2 alunos)
31.07.2017

à 31.12.2017

Graduação 
(Estágio)

x x Colégio Móbile Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

01.06.2015 
à 31.05.2020

02.05.2017
à 01.08.2017
30.10.2019

à 29.10.2020

Graduação 
(Estágio)

x x Digital Inc 
Tecnologia e 
Marketing	Ltda	
(dp6)

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

27.03.2018 
à 26.03.2023

09.04.2018 
à 01.02.2019

Graduação 
(Estágio)

x x Crescimentum 
Consultoria 
Pessoal e 
Empresarial Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

16.04.2018 
à 15.04.2023

02.05.2018 
à 31.12.2018
18.09.2018

à 17.12.2018

Graduação 
(Estágio)

x x Mattos Filhos, 
Veiga Filho, 
Marrey Jr. Quiroga 
Advogados

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

16.05.2018 
à 15.05.2023

21.05.2018 
à 19.02.2019

Graduação 
(Estágio)

x x Performace Web 
Publicidade e 
MarketingLtda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

29.06.2018 
à 28.06.2023

23.07.2018 
à 21.12.2018

Graduação 
(Estágio)

x x Standard 
Charteres	Bank	
(BR) S.A.

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

04.07.2018 
à 03.08.2023

16.07.2018 
à 02.01.2019

Graduação 
(Estágio)

x x Construtora 
Norberto 
Odebrecth S.A.

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

16.08.2018 
à 15.07.2023

17.07.2018 
à 09.08.2018

Graduação 
(Estágio)

x x Prefeitura 
Municipal
de Jandira

Profa. Dra. Leila 
Salomão de La 
Plata Cury Tardivo 
(PSC)

19.11.2018 
à 28.09.2023

24.09.2018 
à 07.12.2018 
(10 Alunos)

Graduação 
(Estágio)

x x 99 Jobs 
Desenvolvimento 
Humano Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

11.09.2018 
à 10.09.2023

01.10.2018 
à 21.12.2018

Graduação 
(Estágio)

x x 2GET 
Recrutamento 
Especializado Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

16.10.2018 
à 15.10.2023

22.10.2018 
à 31.12.2019

Graduação 
(Estágio)

x x Gradual Serviços 
de Intervenção 
Comportamental 
e Comércio de 
Livros Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

20.12.2018 
à 19.12.2023

02.01.2019 
à 31.12.2019

Continua...
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Modalidade

Tipo de Contrato Nome da Instituição Docente 
Responsável/
Supervisor 
(Departamento)

Vigência T.C. Vigência 
T.C.E

Termo 
de 

Convênio

Termo de 
Compromisso 

de Estágio

USP 
Concedente

Parceiro 
Concedente

Graduação 
(Estágio)

x x Duratex S.A. Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

13.11.2018 
à 12.11.2023

26.11.2018 
à 02.05.2019

Graduação 
(Estágio)

Leroy Merlin 
Companhia 
Brasileira de 
Bricolagem

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

27.10.2016 
à 26.10.2021

01.06.2016 
à 31.05.2017

Graduação 
(Estágio)

x Cia de 
Saneamento 
Básico da Estado 
de São Paulo - 
SABESP

Profa. Dra. Leni 
Sato (PST)

A Resolução 
USP 7645 de 
11-4-2019 
revoga a 
necessidade 
de celebração 
de convênio.

14.06.2019
à 13.06.2020

Graduação 
(Estágio)

x A Casa do 
Adoslescente

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

A Resolução 
USP 7645 de 
11-4-2019 
revoga a 
necessidade 
de celebração 
de convênio.

12.08.2019
à 09.12.2019

Graduação 
(Estágio)

x Casa do Saber 
Eventos Culturais 
S.A.

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

A Resolução 
USP 7645 de 
11-4-2019 
revoga a 
necessidade 
de celebração 
de convênio.

30.09.2019
à 30.09.2020

Graduação 
(Estágio)

x x Mindsight 
Desenvolvimento 
de Software Ltda

Prof. Dr. Marcelo 
Afonso Ribeiro 
(PST)

A Resolução 
USP 7645 de 
11-4-2019 
revoga a 
necessidade 
de celebração 
de convênio.

07.10.2019 
à 31.12.2019

Graduação 
(Estágio)

x x ABB Ltda Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

28.10.2015 
à 02.08.2020

02.04.2015 
à 31.12.2016

Graduação 
(Estágio)

x x Colégio 
Bandeirantes Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

28.10.2015 
à 02.08.2020

03.08.2015
à 02.08.2017
01.04.2019

à 20.12.2019

Graduação 
(Estágio)

x Instituto de 
Psiquiatria 
HC - FMUSP

Prof. Andrés 
Eduardo Aguirre 
Antúnez (PSC)

11.05.2016 
à 11.05.2021

Estágio 
Curricular 

Obrigatório

Graduação 
(Estágio)

x x Crbs S/A Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

20.06.2015 
à 13.06.2016

25.06.2015 
à 22.12.2015

Graduação 
(Estágio)

x x Vale Fertilizantes 
S/A

Profa. Dra. Ianni 
Régia Scarcelli 
(PST)

02.02.2015 
à 02.02.2020

09.02.2015 
à 31.12.2015

Graduação 
(Estágio)

x x Russel Reynoldos 
Associates Ltda

Profa. Dra. Ianni 
Régia Scarcelli 
(PST)

22.01.2015 
à 22.01.2020

26.01.2015
à 25.01.2016

Continua...
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Modalidade

Tipo de Contrato Nome da Instituição Docente 
Responsável/
Supervisor 
(Departamento)

Vigência T.C. Vigência 
T.C.E

Termo 
de 

Convênio

Termo de 
Compromisso 

de Estágio

USP 
Concedente

Parceiro 
Concedente

Graduação 
(Estágio)

x x Mickensey	&	
Company Inc. do 
Brasil Consultoria 
Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

24.03.2016 
à 10.03.2021

21.03.2016
à 30.12.2016
25.09.2018

à 25.09.2019

Graduação 
(Estágio)

x x Fca Fiat Chrysler 
Automóveis Brasil 
Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

23.03.2016 
à 15.03.2021

06.11.2017 
à 30.11.2018

Graduação 
(Estágio)

x Conselho 
Regional de 
Psicologia da 
6 Região

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

28.10.2016 
à 13.07.2021

25.07.2016
à 31.12.2016
25.06.2018

à 31.12.2019

Graduação 
(Estágio)

x Itaú Unibanco 
S.A.

Profa. Dra. Ianni 
Régia Scarcelli 
(PST)

10.09.2014
à 10.09.2019

01.03.2016
à 28.07.2017
03.08.2015

à 02.08.2016
16.08.2016

à 15.08.2017
13.09.2017

à 12.09.2018
02.05.2017

à 01.05.2018
01.03.2017

à 31.12.2017
19.07.2016

à 18.01.2017
10.03.2016

à 09.09.2016
08.08.2018

à 07.08.2019

Graduação 
(Estágio)

x x Itaú Unibanco 
S.A.

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

A Resolução 
USP 7645 de 
11-4-2019 
revoga a 
necessidade 
de celebração 
de convênio.

02.01.2019
à 31.12.2019
08.08.2019

à 31.12.2019
19.11.2019

à 18.05.2020

Graduação 
(Estágio)

x x Rappido Agência 
de Serviços de 
Entrega Rápida 
Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

27.04.2016
à 26.04.2021

03.05.2016
à 31.12.2016

Graduação 
(Estágio)

x x Votorantim S/A Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

20.05.2016
à 19.05.2021

01.06.2016
à 21.12.2016

Graduação 
(Estágio)

x General Electric 
do Brasil Ltda

Profa. Dra. Márcia 
Helena da Silva 
Melo Bertolla (PSC)

29.08.2014
à 28.08.2019

02.05.2016
à 01.05.2017

Graduação 
(Estágio)

x Secretaria 
Municipal de 
Gestão - SMG

Prof. Dr. Gerson 
Aparecido	Yukio	
Tomanari (PSE)

16.09.2015
à 15.09.2020

05.03.2018
à 31.12.2018
01.03.2018

à 31.12.2019
05.02.2016

à 31.12.2016
01.04.2016

à 31.03.2017
06.11.2017

à 05.11.2018
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1.9. Internacionalização e cooperação internacional
O IPUSP considera a Internacionalização como um processo dinâmico que reúne um conjunto de 

ações voltadas à ampliação das fronteiras na aquisição e disseminação do conhecimento propiciando 
o	desenvolvimento	constante	nas	atividades	de	ensino,	pesquisa	e	qualificação	profissional.

No sentido de ampliação e valorização das ações voltadas à Internacionalização, o IPUSP, 
por intermédio da Comissão de Cooperação Internacional (CCInt), incentiva os estudantes da 
Graduação e Pós-Graduação a participarem de Programas de intercâmbio. Para tanto, a CCINT 
tem se dedicado às atividades de gestão dos acordos e convênios de cooperação com Instituições 
de Ensino Superior estrangeiras; inscrição, seleção e auxílio aos alunos de graduação do IPUSP 
que fazem estágios no exterior; recepção e auxílio aos intercambistas estrangeiros que chegam 
para estágio de graduação no IPUSP. 

Desde	sua	criação,	em	novembro	de	2008,	a	CCINT	firmou	91	acordos	de	cooperação	
acadêmica, sendo 40 nos últimos quatro anos. Nesse mesmo período, essa Comissão empenhou-
se principalmente em desenvolver iniciativas voltadas ao incremento da mobilidade internacional 
discente de graduação, como seminários de apresentação das atividades da Comissão aos alunos de 
graduação brasileiros e estrangeiros e o estabelecimento de convênios de cooperação acadêmica 
que permitam mobilidade desde o primeiro semestre da Graduação. 

Os	seminários	promovidos	pela	CCINT	têm	como	finalidade	colocar	o	aluno	de	graduação	em	
contato com as possibilidades que a Universidade e o IPUSP oferecem em termos de mobilidade 
internacional e têm surtido efeito positivo pois, grande parte dos alunos que se inscreveram 
nos editais de mobilidade da CCINT compareceu, em algum momento, a pelo menos um destes 
seminários. Alunos brasileiros que usufruíram desta possibilidade e os estudantes estrangeiros 
no IPUSP também participam destes encontros e dividem suas experiências. 

Em	 2017	 ocorreu	 a	 implementação	 do	 Programa	 “Amigo	 PsicoUSP”	 que	 prevê	 o	
acompanhamento dos estudantes estrangeiros por um aluno regularmente matriculado no IPUSP. 
Esse Programa foi estabelecido para fornecer ao estudante estrangeiro recém-chegado subsídios 
para aproveitar ao máximo seus estudos no IPUSP. Através dele, cada intercambista recebe, como 
referência, um aluno do IPUSP, que o auxilia tanto no sentido acadêmico quanto no sentido da 
sua inserção social na comunidade do IPUSP.

No segundo semestre de 2019 a CCINT criou uma disciplina optativa livre voltada à análise dos 
efeitos da globalização caraterística da nossa contemporaneidade, intitulada “Internacionalização: 
Processos	Migratórios	e	sofrimento	psíquico”.	Na	primeira	edição	tivemos	11	alunos	matriculados	
e 18 docentes participantes, de dentro e fora do IPUSP. 

1.9.1 Comissão de Cooperação Internacional do IPUSP em números
No período de 2016 a 2019, o IPUSP estabeleceu 40 convênios internacionais, sendo oito no 

ano de 2016, 12 no ano de 2017, 12 no ano de 2018 e oito, no ano de 2019. Além desses convênios, 
o IPUSP conta com sete acordos de Convênios Internacionais em andamento. O detalhamento 
dessas	informações	está	em	destaque	na	figura	a	seguir
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1.9.2 Convênios estabelecidos pelo IPUSP no período 2016 - 2019
Universidad de Ciencias Empresariales e Sociales (Argentina), Universidade de Coruña 

(Espanha), The Chicago School - Education System (EUA), Institute de Recherche em Psychotherapie 
(França), Universidade Pedagógica de Moçambique (Moçambique), Norwegian University of 
Science and Technology (Noruega), Inst. Universitário de Ciencias Psicológicas, Sociais e da Vida 
(Portugal), Universidad de la República (Uruguai), Universidad de Valparaíso (Chile), Universitè 
Lumiere Lyon 2 (França), Universita Degli Studi Di Salerno (Itália), Universitè Rennes 2 (França), 
Université Paris 13 - Nord (França), Universidade de Lisboa (Portugal), Charles University in Prague 
(República Tcheca), Universidad Católica de Colômbia (Colômbia), Université Paris Diderot – Paris 
7 (França), Universidad Autónoma de Peru (Peru), Universidade de Évora (Portugal), Universidad 
de Salle Bajio A.C. (México), Universidade De Chile –Fac. Ciencias Sociales (Chile), Kiel University 
(Alemanha), Universidad Manizales (Colômbia), Universidad del Valle (Colômbia), Associacion 
de Psychanalyse des Liens (França), Universitat de Barcelona (Espanha), Oslo Metropolitan 
University Faculty of Health Sciences (Noruega), Universidad Popular Autonoma del Estado de 
Puebla (México), Universidade de Lisboa (Portugal), Universidad Diego Portales (Chile), Instituto 
Politécnico	Nacional	(México),	Universidad	Eafit	(Colômbia),	Universidad	Iberoamericana	Ciudad	
de México (México), Universidade de Coimbra (Portugal), Universidad de Costa Rica (Costa Rica), 
Universidad de Huelva (Espanha), Universidade Católica Portuguesa (Portugal), Universidade 
Nacional General Sarmiento (Argentina).

Além	dos	convênios	já	firmados	o	IPUSP	conta	com	sete	convênios	em	andamento:	University	
of Essex (Inglaterra), Universidad Autonoma de Barcelona (Espanha), Universitè Paris Descartes – 
Paris 5 (França), Universidad de Havana (Cuba), Universidade Nacional de San Antonio A. de Cusco 
(Peru),	Universidade	Mondragon	(Espanha)	e	New	York	University	(EUA).	

1.9.3 Mobilidade dos alunos IPUSP de Graduação para o exterior
No período analisado, 45 alunos da Graduação realizaram intercâmbio internacional, sendo 

que	42	o	fizeram	por	meio	de	convênios	firmados	entre	o	IPUSP	e	a	Instituição	estrangeira,	
e três (3) viajaram por iniciativa própria (detalhamento na tabela a seguir):

Neste período, o Instituto contou com o Programa Bolsas de Mérito Acadêmico e Programa 
UAM	–	Grupo	Santander	que	beneficiaram	intercâmbios	de	alunos	da	Graduação.

Tabela 23. Mobilidade dos alunos IPUSP de Graduação para o exterior

Ano País /Instituição

Nº de alunos 
que viajaram 

por iniciativas 
próprias

Nº de alunos 
que viajaram 
por meio de 
convênios

2016

Alemanha/Christian Albrects-Universität Zu Kiel 1

Dinamarca/Aalborg University 1

Espanha/Universitat de Barcelona 1

Espanha/Universidad Autónoma de Madri 1

França/Universitè Paris Diderot – Paris 7 2

França/Université Rennes 2 1

Portugal/Universidade de Coimbra 2

Portugal/Universidade do Porto 1

Subtotal 0 10
Continua...
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Ano País /Instituição

Nº de alunos 
que viajaram 

por iniciativas 
próprias

Nº de alunos 
que viajaram 
por meio de 
convênios

2017

Alemanha/Christian Albrects-Universität Zu Kiel 1

Espanha/Universitat Autónoma de Madri 1

França/Université Paul Valery Montepellier 3 1

Holanda/University of Groningen 2

Inglaterra/University of Southampton 1

Itália/Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata 1

Portugal/ Universidade de Évora 1

Rep. Tcheca/ Charles University 1

Subtotal 2 7

2018

Alemanha/ Christian Albrects-Universität Zu Kiel 1

Canadá/University of Toronto 1

França/Université Paris 13 1

França//Université Paul-Valery Montepellier 3 1

França/Université Lyon 2 1

Holanda/University of Groningen 3

Inglaterra/Birkbeck	College–University	of	London	 1

Portugal/ Universidade do Porto 2

Rep. Tcheca – Charles University 2

Uruguai/Universidad de la Republica 1

Subtotal 1 13

2019

Argentina/Universidad de Buenos Aires 1

Canada/Tompson Rivers University 1

Chile/ Pontifícia Universidad Católica 1

Espanha/Universidad de Barcelona 2

Holanda/University of Groningen 3

Portugal/Universidade do Porto 1

Rep. Tcheca – Charles University 3

Subtotal 0 12

TOTAL 3 42

1.9.4 Mobilidade dos alunos estrangeiros na Graduação do IPUSP
A mobilidade de alunos estrangeiros no IPUSP também é incentivada. Nos últimos quatro 

anos,	61	estudantes	de	Graduação	de	21	países	e	Instituições	diferentes	fizeram	intercâmbio	
com	o	IPUSP,	destes	alunos,	60	viajaram	através	de	convênios	firmados	entre	as	Instituições	de	
origem e o Instituto de Psicologia.
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Tabela 24. Mobilidade dos alunos estrangeiros na Graduação do IPUSP

Ano País de origem
Alunos estrangeiros que 
viajaram por iniciativas 

próprias

Alunos estrangeiros que 
viajaram por meio de 

convênios

2016

Alemanha 1

Bélgica 1

Colômbia 2

Coreia do Sul 1

Espanha 3

Inglaterra 1

Holanda 4

México 1

Peru 1

Subtotal 1 14

2017

Argentina 1

Alemanha 2

Áustria 1

Chile 1

França 1

Espanha 1

Holanda 1

Inglaterra 1

Japão 1

México 1

Peru 5

República Tcheca 1

Subtotal 0 17

2018

Alemanha 2

Argentina 3

Chile 1

Espanha 1

Holanda 2

México 3

República Tcheca 1

Peru 2

Subtotal 0 15
Continua...

Valorização das Atividades de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão e Cooperação Nacional e Internacional

61



Ano País de origem
Alunos estrangeiros que 
viajaram por iniciativas 

próprias

Alunos estrangeiros que 
viajaram por meio de 

convênios

2019

Alemanha 1

Argentina 1

Áustria 1

Bolívia 1

Espanha 1

Holanda 1

Itália 1

México 1

Japão 1

Peru 3

Portugal 1

Uruguai 1

Subtotal 1 14

TOTAL 1 60

O Programa Bolsas Mérito Acadêmico (período 2016 a 2019) e Programa de Becas UAM-
Grupo	Santander	(2016	e	2017)	beneficiaram	os	intercâmbios	de	alunos	da	Graduação	do	IPUSP,	
no período desta gestão. 

1.9.5 Dupla-titulação
No período de 2016 a 2019, 30 (trinta) alunos do IPUSP concluíram a dupla-titulação no 

exterior nas seguintes Universidades: Université Paris-Diderot – Paris 7, Université Rennes 2, Institut 
National des Langues et Civilisations Orientales, Université de Strasbourg, Universidad de Málaga, 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidade do Algarve, University 
of Lincoln, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Université Paris 8 Vincennes – Saint-
Denis, Università Degli Studi Di Milano-Bicocca, Universitat Rovira i Virgilli, Université Paris 13 
– Sorbonne Paris Cité e Universidade de Évora.

1.9.6 Eventos organizados ou apoiados por docentes do IPUSP com a 
participação de convidados internacionais

Da mesma forma do que ocorre com estudantes da Graduação e Pós-Graduação, a mobilidade 
docente também é estimulada, tanto em relação a participação de Professores estrangeiros 
na Pós-Graduação, quanto ao estímulo à presença de Professores e cientistas estrangeiros nos 
eventos	científicos	desta	Unidade.

No período de 2016 a 2019 foram realizados 101 eventos tais como Seminários, Congressos, 
Conferências	e	Workshops	que	contaram	com	a	participação	de	Professores	estrangeiros	convidados.	
Desse total de eventos, 17 foram promovidos e coordenados por Professores do PSA, 51 foram 
coordenados por docentes do PSC, 15 do PSE e 18 do PST. 

A título de ilustração, destacamos a seguir, alguns dos eventos organizados por docentes do 
IPUSP que contaram com a participação de convidados estrangeiros:
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Workshop Science and Clinical Psychology (09/08/2019)

Figura 33. Palestrante:	Prof.	Stuart	Vyse:	Psicólogo	americano,	professor,	palestrante	e	autor	
premiado, especializado em crença em superstições e pensamento crítico. 

Conferência Profa. Dra. Anna Stetsenko, City University of New York 
(CUNY-USA)

Evento de Pesquisa do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em Psicologia 
Escolar, LIEPPE/USP/UNESP, juntamente com a participação de grupos de pesquisa do Instituto 
de Física da USP, da Faculdade de Educação e da Escola de Artes, Ciências e Humanidades.

Figura 34. Conferência	Profa.	Dra.	Anna	Stetsenko,	City	University	of	New	York	(CUNY-USA)
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Conferência: La Educación Pública en Riesgo
Ministrada pela Profa. Dra. Ruth Mercado Maldonado, do Departamento de Investigaciones 

Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (DIE-CINVESTAV) del Instituto 
Politécnico Nacional do México.

Figura 35. Profa. Dra. Ruth Mercado Maldonado e Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza

Seminário internacional: “O suicídio nos jovens: uma compreensão”
O evento ocorreu dia 26/07/2019, e contou com a participação da Professora emérita Angela 

Ales Bello (PUL, Roma) e Jacinta Turolo Garcia (Centro Italiano Ricerche Fenomenologiche).

Figura 36. Prof.	Dr.	Andrés	Eduardo	Aguirre	Antúnez,	Profa.	Dra.	Angela	Ales	Bello	e	Profa.	Dra.	Jacinta	
Turolo Garcia
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Conferência : Community regeneration, affect and global labour Market, 
ministrada pela professora Valerie Walkerdine, da Cardiff University, no 
Reino Unido

Figura 37. Profa. Dra. Valerie Walkerdine e Prof. Dr. Luís Guilherme Galeão-Silva

II Seminário Ignácio Martín-Baró e as Lutas dos Povos Latino Americanos
Seminário em Homenagem psicólogo, pesquisador e militante das lutas dos povos latino-

americanos, Ignácio Martín-Baró, em virtude de 30 anos do assassinato. Evento realizado no IPUSP 
pelo Grupo de Estudos Martín Baró e América Latina (GEMBAL), do Programa de Pós-Graduação 
Integração da América Latina – PROLAM e o Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas 
em Psicologia Escolar LIEPPE/IPUSP/UNESP.

Figura 38. Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza e Prof. Dr. Ignácio Dobles Universidade 
de Costa Rica, novembro de 2019
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Grupo de Estudos Martín-Baró e a América Latina

Figura 39. Evento: América Latina e suas Revoluções: o caso da Nicarágua. Convidado Especial, 
jornalista	Marco	Piva,	ao	centro	da	foto,	juntamente	com	Prof.	Guillermo	Arias	Beatón,	Universidade	
de Havana, à direita.

1.9.7 Mobilidade docente

Docentes do IPUSP e internacionalização - intercâmbio com instituições 
internacionais

O IPUSP considera mobilidade Docente em atividades de internacionalização as 
participações em atividades didáticas, discussão de pesquisas realizadas em parceria com 
pesquisadores internacionais, participação em eventos internacionais que permitam a troca entre 
importantes instituições acadêmicas estrangeiras, possibilidades de estabelecimento de novos 
convênios, inclusive de dupla titulação e publicações conjuntas.

Os docentes do IPUSP têm se empenhado de forma crescente em realizar convênios 
internacionais e atividades de colaboração e interação acadêmica em diversos países e Instituições 
de Ensino de reconhecida excelência no mundo todo. 

Nossos docentes são reconhecidos e têm seu trabalho respeitado internacionalmente, o que 
pode ser observado pelo crescente número de convênios, parcerias em pesquisa e publicações 
em revistas de ponta no cenário internacional. 

O Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade 
– PSA conta com a participação de seus docentes como:

• Membro	da	Comissão	científica	do	VIII	Congresso	Latino-americano	de	Psicologia	Junguiana	
- Bogotá, Colômbia

• Expert junto ao Centro pelo Direito e a Justiça Internacional-desde 2008 Brasil-órgão 
vinculado à Organização dos Estados Americanos e atua junto à Comissão e à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos.

• Assessoria junto aos Territórios Clínicos de la Memória TecMe-Argentina.
• Coding and Analyzing Caregiver-Child Interactions Using Video com Meredith Rowe, da 

Universidade de Harvard. 
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• Assessoria ao Programa Amigos do Zippy Programa Partnership for children e Associação 
pela Saúde Emocional de Crianças –ASEC.

• Coordenação de Pesquisa multicêntrica com países como México, Cuba e Portugal.

Docentes do Departamento de Psicologia Clínica - PSC realizaram diversas parcerias com 
Universidades Internacionais, tais como: 

• Pesquisa, orientação em dupla-titulação e ministração de aulas no Programa de Doutorado 
Universidad de Ciências Empresariales (UCES), Argentina/Buenos Aires,

• Coordenadoria (no Brasil) do projeto “Formación de profesionales en técnicas experienciales, 
gráficas	y	narrativas	e	intervencion	con	Adolescentes	sometidos	a	violencia	social	y	
violencia	autoinflingida	en	zonas	desfavorecidas	de	la	ciudad	de	Sao	Paulo”,	aprovado	
pela Universidade de Sevilha (cooperação USP, Universidade de Sevilha e Liga Solidária) 

• Coordenadoria do Convênio Acadêmico Internacional entre a Universidade de São Paulo 
(USP) / Instituto de Psicologia (IPUSP) e a Universidade do Chile / Facultad de Ciencias 
Sociales. 

• Presidente Fundadora da REDIPPOL: Rede Interamericana de Pesquisa em Psicanálise e 
Política 

No período de 2016 a 2019, docentes do PSC do IPUSP participaram de 51 eventos ou 
ministraram cursos em Universidades Internacionais, de países como: Chile, Peru, Paraguai, 
Equador, Argentina, Colombia, Uruguai, França, Portugal, Itália, Inglaterra, Espanha, Suécia e EUA. 

Departamento de Psicologia Experimental - PSE
A internacionalização do Departamento é alta e diversa, incluindo participação de docentes 

em	eventos	científicos	internacionais	(102),	ministração	de	aulas	e	disciplinas	em	16	Universidades	
estrangeiras além do recebimento de alunos de outros países para estágios, mestrado e doutorados, 
parciais ou totais.

Docentes	deste	Departamento	firmaram	e	mantiveram	diversos	convênios	de	intercâmbio	e	
parcerias em pesquisas com Instituições, Universidades e pesquisadores estrangeiros no período 
de 2016 a 2019, o que envolveu intercâmbios para a ministração de aulas, realização de trabalhos 
e projetos de pesquisa de destaque e excelência em 46 Universidades e Instituições de diversos 
países de todo o mundo.

O IPUSP, por intermédio de docentes da área de Análise Experimental do Comportamento 
(PSE), mantém intercâmbio com diferentes universidades brasileiras por meio do Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino (INCT-ECCE) 
que é o único INCT em Psicologia com financiamento do Ministério de Ciência e Tecnologia 
e da qual participam pesquisadores de diferentes universidades brasileiras (UFSCAR, UNB, 
UFPA, UNCISAL, UFMG, UNESP) e estrangeira (UMMS). Os professores do programa de 
Pós-graduação em Psicologia Experimental Gerson Tomanari (vice-coordenador do INCT-
ECCE), Maria Martha Hubner, Paula Debert (coordenadora local) e Marcelo Benvenuti 
compõem a equipe de pesquisadores desse instituto que foi selecionado no edital de 2008 e 
que, após prorrogação, finalizou em 2016. A produção sistemática de alto nível envolvendo 
diversas colaborações entre as diferentes universidades provavelmente também permitiu 
que esse mesmo grupo de pesquisadores tivesse uma nova proposta de INCT selecionada 
no edital de 2014 que terá vigência de 2017 até 2022.

Um dos destaques desse Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) foi o alto 
nível de internacionalização que provavelmente também permitiu que esse mesmo grupo 
de pesquisadores tivesse uma nova proposta de INCT selecionada no edital de 2014 que 
terá vigência de 2017 até 2022. O grupo de pesquisadores estrangeiros na proposta mais 
recente do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e 
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Ensino (INCT-ECCE) incluiu novos pesquisadores da Universidade Karl-Franzens, Austria, 
California State University – Sacramento e Universidade do Minho – Portugal, que permitirão 
ampliar a internacionalização nos próximos anos.

O	IPUSP,	através	do	Laboratório	de	Psicofisiologia	Sensorial	do	PSE	mantém	intercâmbio	
internacional	com	investigadores	que	trabalham	em	psicofísica	e	eletrofisiologia	visual	clínica	e	no	
estudo da visão em modelos animais. Estas colaborações incluem os centros abaixo relacionados, 
na Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, Nova Zelândia e Estados Unidos, com trabalhos em 
andamento	ou	finalizados	no	último	triênio;	os	pesquisadores	estrangeiros	atuaram	juntamente	com	
a Profa. Dora Fix Ventura, docente do IPUSP em trabalhos conjuntos publicados nos últimos anos.

Departamento de Psicologia Social e do Trabalho - PST
No período analisado, docentes do PST colaboraram como membros de 32 Comissões 

Científicas,	Julgadoras,	Avaliativa	e/ou	Organizadoras	de	eventos	científicos	internacionais,	
destacando-se a participação de docentes como membros do Conselho Consultivo do Instituto 
Brasileiro	de	Educação	Ciência	e	Cultura	(IBECC/UNESCO	–	SP)	e	da	comissão	científica	da	UNESCO	
Chair Lifelong Guidance and Counseling Conference in Wroclaw (Polônia).

Pareceres para revistas científicas internacionais
De 2016 a 2018, docentes do PST realizaram 59 pareceres para revistas científicas 

internacionais, na área da Psicologia e de outras com as quais as linhas de pesquisa fazem interface. 
Assim	como	exerceram	participação	em	comissões	editoriais	de	revistas	científicas	internacionais	
tais como: Revista Interdiscipliinar de Filosofía y Psicología – Chile, Revista Estudios Gerenciales 
– Colombia, Revista Mexicana de Orientación Educativa, assim como ocupando a posição de 
editor-associado. Em 2018, 5 docentes do Programa foram membros de Comissão Editorial de 
5	revistas	científicas	internacionais,	ocupando	a	posição	de	editor-associado	(Editorial	Board	
Member ou Associate Editor).

A Internacionalização do PST também se apresenta na participação dos docentes desse 
departamento em bancas de mestrado e doutorado no exterior em Universidades da América, 
Europa e África, tais como: Université Rennes 2 (França), PUC-Valparaíso (Chile) Université Paris 
13 (Paris-Nord), Collège Doctoral de la Communauté, Université Grenoble Alpes, Université Savoie 
Mont-Blanc (França); Brown University (EUA); Universidad Católica de Colombia (Bogotá - Colômbia); 
Rennes	2	(França);	e	Paris	VII	(França);	Universidade	de	Málaga	(qualificação	e	defesa),	incluindo	
a participação, em 2018, de um docente do Programa como membro do Judging Committee 
For Career Promotion na WITS University (South Africa). Assim como a importante participação 
em eventos internacionais que totalizaram 86 eventos, tais como, Congressos, Seminários e 
Conferências em mais de 15 países.

Docentes estrangeiros visitaram o Programa
Nesse mesmo período, 64 docentes estrangeiros visitaram o Programa de Psicologia Social e 

do Trabalho para o desenvolvimento de atividades, como oferecimento de conferências, disciplinas, 
discussão com alunos, reuniões, participação em bancas, visando o estabelecimento ou a execução 
de acordos de cooperação internacionais. As universidades de origem dos professores estrangeiros 
visitantes foram as seguintes: 

Saratov University - Rússia; Université Paris VII - França; University of Texas - Estados Unidos; 
Universidade de Marrey - Nova Zelândia; Universidade de Buenos Aires - Argentina ; Universidad de 
Santiago de Chile (USACH) - Chile; Universidad Autónoma de México - México; Université Savoie Mont 
Blanc	-	França;	AIPCF	-	Argentina;	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaiso	-	Chile;	Université	
Rennes 2 - França; Universidade de Paris - Diderot - Franca; Université Paris VII - França; Universidade 
de Lisboa - Portugal; Universidad de Santiago de Chile, Universidade de Coventry - Inglaterra; 
Universidade Piloto - Colômbia; Universidade de Évora - Portugal; British Columbia - Canadá; 
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Universidade	de	Auckland	-	Nova	Zelândia;	Université	Paris	VII	-	França;	Universidade	de	Cardiff	
-	Reino	Unido;	Pontificia	Universidad	Católica	de	Valparaiso	–	Chile,	University	of	Bath,	Reino	
Unido; Universidade do Minho, Portugal; Coventry University, Inglaterra; Universidade de Málaga, 
Espanha; Université Lumière Lyon 2, França; UPILOTO - Colômbia; Universidad Austral, Chile; 
Universidade Católica Portuguesa, Porto; Greenwich University, Inglaterra; Institut de Recherche 
en Psychothérapie, Université Paris XIII, França.

Realização de projetos de pesquisa multicêntricos internacionais 
No período de 2016 a 2018, docentes do PST participaram da realização de 41 projetos de 

pesquisa multicêntricos com cooperação internacional. Em 2016, 14 projetos de pesquisa contaram 
com	financiamento	da	FAPESP,	Pró-Reitoria	de	Pós-

Graduação	da	USP,	Fondo	Nacional	de	Desarrollo	Cientifico	y	Tecnológico	(Fondecyt)	–	Chile.
Em 2017, 10 docentes realizaram 15 projetos multicêntricos internacionais envolvendo 

46	docentes	e	30	discentes.	Destes	projetos,	9	contaram	com	variadas	formas	de	apoio	financeiro,	em	
2018, oito docentes realizaram 12 projetos multicêntricos internacionais envolvendo 57 docentes 
e	62	discentes.	Destes	projetos,	6	contaram	com	variadas	formas	de	apoio	financeiro.

1.9.8 Política de incentivo à publicação em periódicos internacionais
A	Unidade	também	incentiva	a	publicação	de	pesquisas	em	periódicos	científicos	internacionais	

de seletiva política editorial. No período analisado, os Docentes do IPUSP publicaram 306 artigos em 
diversos periódicos internacionais de excelência na área de Psicologia. Desse total, 20 artigos 
foram publicados por Docentes do PSA, 38 foram publicados por Docentes do PSC, 213 foram 
publicações de Professores do PSE e 35 foram publicados por Docentes do PST.

Valorização das Atividades de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão e Cooperação Nacional e Internacional
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2. RECURSOS DE APOIO ACADÊMICO E CIENTÍFICO

2.1. Docência
As atividades de ensino, pesquisa e extensão do IPUSP são desenvolvidas em quatro 

Departamentos: Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade (PSA); 
Psicologia Clínica (PSC); Psicologia Experimental (PSE) e Psicologia Social e do Trabalho (PST).

Atualmente o IPUSP possui 75 docentes distribuídos pelos quatro departamentos sendo, 
18 do PSA, 17 do PSC, 21 do PSE e 19 do PST. Desses docentes, 17 são titulares, 27 professores 
associados e 31 professores doutores. 

Desse total, 65 docentes têm regime de trabalho de dedicação exclusiva (RDIDP), nove (9) 
têm regime de turno completo (RTC) e um (1) encontra-se em regime de turno parcial (RTP). 
O percentual de Docentes em RDIPD, tem crescido nos últimos anos, em 2010 tínhamos 73% do 
Docentes no regime de dedicação exclusiva (RDIDP), em 2015 esse número passou para 80% e, 
atualmente 86,6% do total dos Docentes estão contratados em regime de turno de dedicação 
exclusiva (RDIDP).

No período de 2016 a 2019, treze (13) docentes se aposentaram e três (3) foram contratados em 
2018, sendo dois (2) do PSE sendo um (1) Professor Doutor Contratado III (por prazo determinado) 
e um (1) do PST. 

Em novembro de 2019, o IPUSP obteve a aprovação de contratação de quatro (4) Professores 
Doutores, categoria MS-3, em RDIDP. Essas contratações estão previstas para aconteceram em 
2020.

No período desta gestão, 16 Professores Doutores do IPUSP prestaram concursos para Livre-
Docência, seis (6) do PSA, três (3) do PSC, quatro (4) do PSE e três (3) do PST. Estão previstos 
para acontecer mais dois (2) concursos de Livre-Docência para o início de 2020, um do PSC e o 
outro do PST. 

Da mesma forma foram realizados dois concursos para Professor Titular, um do PST (em 2018) 
e outro do PSC (em 2019). Em maio de 2020 será realizado um terceiro concurso de Professor 
Titular desta Gestão e o segundo do PSC em um ano.

85

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30
2016 2017 2018 2019

81 80
75

Gráfico 2. Variação do número de docentes do IPUSP nos últimos quatro anos

71



2.1.1 Apresentação dos Departamentos

Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da 
Personalidade – PSA
Chefias de Departamento - Biênio 2016/2018

Chefe de Departamento: Prof.ª Ana Maria Loffredo
Vice Chefe: Prof. Pedro Fernando da Silva

Chefias de Departamento - Biênio 2018/2020
Chefe do Departamento: Prof. Pedro Fernando da Silva
Vice Chefe: Prof. Lineu Norio Kohatsu

Chefias de Departamento - Biênio 2020/2022
Chefe do Departamento: Prof. Pedro Fernando da Silva
Vice Chefe:	Marie	Claire	Sekkel

O Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade 
tem seus estudos voltados primordialmente para a vertente educacional, gerando, portanto, 
interfaces entre a Psicologia e a Educação.

Há alguns anos, aspectos teóricos e práticos relacionados às áreas Saúde, Instituições, 
Psicologia e Violência, Políticas Públicas e Licenciatura também se consolidaram como campo de 
interesses de ensino e de pesquisa no Departamento. Além disso, os docentes do Departamento 
participam dos seguintes Grupos de Trabalho da Associação de Pós-graduação e Pesquisa em 
Psicologia (Anpepp): Pesquisa em Avaliação Psicológica; Brinquedo, Aprendizagem e Saúde; Práticas 
Psicológicas em instituição: atenção, desconstrução e invenção; Os jogos e sua importância em 
psicologia e educação; Contextos sociais de desenvolvimento: aspectos evolutivos e culturais; 
Psicologia Escolar/educacional; Psicanálise, infância e educação; Formação e rompimento de 
vínculos e Psicologia e Moralidade.

Os docentes do PSA ainda oferecem disciplinas para os cursos de Enfermagem, Fonoaudiologia, 
Nutrição, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Articuladas comas as demais atividades docentes, 
essas disciplinas estão distribuídas nas seguintes áreas: Psicologia da Aprendizagem; Psicologia do 
Desenvolvimento; Psicologia da Personalidade; Aconselhamento Psicológico; Psicologia Escolar; 
Avaliação Psicológica; Psicologia Institucional e Psicologia e Violência.

Atualmente, dois Serviços são oferecidos pelo Departamento: o Serviço de Aconselhamento 
Psicológico e o Serviço de Psicologia Escolar. Esses serviços têm se destacado por um intenso e 
amplo atendimento, sobretudo, à camada da população de menor poder aquisitivo. Destaca-se 
que, para além do atendimento à comunidade, estão estreitamente vinculados à pesquisa e à 
docência, cumprindo assim o objetivo da Universidade de São Paulo de articulação das atividades 
de docência, pesquisa e extensão.

Departamento de Psicologia Clínica – PSC
Chefias de Departamento - Biênios 2016/2018 e 2018/2020

Chefes de Departamento: Profa. Isabel Cristina Gomes
Vice-Chefe:	Prof.	Christian	Ingo	Lenz	Dunker

O Departamento de Psicologia Clínica se caracteriza por oferecer um modelo de excelência em 
formação e pesquisa clínica, congruente e convergente com disciplinas, estágios, projetos e linhas 
de pesquisas que ligam a clínica psicológica à sua fundamentação epistemológica e conceitual. 
Procura-se aproximar as iniciativas didáticas, de pesquisa e de extensão ao contexto social e 
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institucional da saúde geral, da saúde mental e da promoção de saúde. Sua principal missão é 
subsidiar	o	percurso	de	formação	prática	dos	estudantes	no	que	envolve	a	reflexão	e	exercício	do	
método clínico, tendo como sua centralidade a “Clínica Psicológica Durval Marcondes”, sediada 
no próprio IPUSP há 50 anos, como um dos campos privilegiados de estágio supervisionado e 
formativo para a prática clínica, pesquisa e projetos de extensão à comunidade. 

Departamento de Psicologia Experimental – PSE
Chefias de Departamento - Biênio 2016/2018

Chefe de Departamento: Profa. Dra. Mirella Gualtieri
Vice-Chefe: Prof. Dr. Eduardo Benedicto Ottoni

Chefias de Departamento - Biênio 2018/2020
Chefe de Departamento: Prof. Dr. Marcelo Fernandes da Costa
Vice-Chefe: Prof. Dr. Marcelo Benvenuti

O Departamento de Psicologia Experimental reúne docentes e pesquisadores que se dedicam 
ao entendimento do comportamento humano e dos processos mentais, pela aplicação dos métodos 
experimentais ao estudo psicológico e processos subjacentes a ele. Docentes desse departamento 
realizam pesquisas com humanos e animais para estudar muitos tópicos, incluindo sensação e 
percepção, memória, cognição, aprendizado, motivação, emoção; julgamentos e decisões, processos 
de desenvolvimento, características evolutivas, aspectos históricos, culturais e sociais, além dos 
substratos neurais de todos eles.

O Departamento tem desenvolvido suas atividades de pesquisa, formação de recursos humanos 
e extensão, com vistas a fortalecer a pesquisa de processos comportamentais e mentais básicos 
em nosso país, visando obter independência na solução de problemas através da produção de 
conhecimento	científico;	formar	novos	pesquisadores	e	docentes	qualificados	para	difundir	e	
multiplicar este conhecimento em outros centros do país e derivar desse conhecimento, soluções 
práticas de problemas sociais e regionais; exercer papel na formação dos psicólogos promovendo 
a participação dos alunos em investigações sistemáticas supervisionadas e em análises das áreas 
de	pesquisa,	de	modo	a	desenvolver	atitude	científica	e	de	reflexão	metodológica;	funcionar	como	
contexto de integração multidisciplinar voltada para a compreensão de fenômenos psicológicos 
e prestar serviços à comunidade.

Departamento de Psicologia Social e do Trabalho – PST
Chefias de Departamento - Biênio 2015/2017

Chefe de Departamento: Profa. Belinda Piltcher Haber Mandelbaum 
Vice-Chefe: Prof. Arley Andriolo 

Chefias de Departamento Biênio 2017/2019
Chefe de Departamento: Profa. Belinda Piltcher Haber Mandelbaum 
Vice-Chefe: Gustavo Martineli Massola 

Chefias de Departamento Biênio 2019/2021
Chefe de Departamento: Gustavo Martineli Massola
Vice-Chefe: Profa. Ianni Regia Scarcelli

O Departamento de Psicologia Social e do Trabalho contribui para a compreensão dos contextos 
sociocultural e socioambiental em paralelo aos processos psicológicos propondo modos concretos 
de atuação. Os trabalhos realizados no PST são explorações metodológicas que desenvolvem 
investigações e, consequentemente, conhecimentos sobre: processos psicossociais, memória 
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social	dos	movimentos	da	sociedade,	fluxos	migratórios	e	interculturais,	relações	entre	indivíduo	e	
grupo, relações institucionais e organizacionais, relações de trabalho e do ambiente físico e social.

Na	classificação	das	Áreas	do	Conhecimento	do	Conselho	Nacional	de	Desenvolvimento	
Científico	e	Tecnológico	(CNPq),	o	Departamento	enquadra-se	na	Grande	Área	das	Ciências	Humanas,	
na Área da Psicologia, abarcando duas Subáreas: Psicologia Social (70705003) e Psicologia do 
Trabalho e Organizacional (70709009). Seus temas de pesquisa e ensino englobam, portanto, as 
seguintes especialidades: Relações Interpessoais, Processos Grupais e de Comunicação, Papéis e 
Estruturas Sociais: Indivíduo, Análise Institucional, Recrutamento e Seleção de Pessoal, Treinamento 
e Avaliação, Fatores Humanos no Trabalho e Planejamento Ambiental e Comportamento Humano.

2.1.2 Colaborações de docentes do IPUSP com Instituições dentro e fora da USP
Da mesma forma que os docentes do IPUSP vêm apresentando uma participação progressiva 

em eventos, Pesquisas e intercâmbios acadêmicos no âmbito internacional, também mantém 
crescente presença como professores convidados, pesquisadores, consultores e membros de 
diversas Instituições dentro da USP, no Estado de São Paulo e no Brasil.

São inúmeras as atividades conjuntas com outras Instituições praticadas por docentes dos 
quatro departamentos do IPUSP no sentido do desenvolvimento de novas pesquisas, Programas 
de	Pós-Graduação,	serviços	de	atendimento	à	população	carente	e	treinamento	de	profissionais	
de escolas públicas, entre outros.

Diversas atividades de intercâmbio nacional abrangem cooperações com instituições públicas 
e privadas para estágios de alunos do curso de Graduação em Psicologia do IPUSP. Entre estas 
encontram-se três Escolas Estaduais de Ensino Fundamental, Universidade Estadual de Maringá, 
com destaque para o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica - Ação Novas Fronteiras 
(PROCAD – NF), Universidades Estaduais e Federais, Conselhos de Psicologia, Estadual e Federal, 
CAPS, Projetos de ações de políticas públicas, entre vários outros.

Destaca-se também, o trabalho de apoio psicológico que envolveu docentes e psicólogos 
do IPUSP, realizado na Escola Estadual Professor Raul Brasil no município de Suzano (SP), após 
a tragédia ocorrida em 13/03/2019. 

Quanto à articulação com outras Unidades USP temos o oferecimento de disciplinas para 
outras Unidades e atividades de extensão envolvendo o oferecimento de atendimento psicológico 
a alunos externos à Psicologia, destacando a criação do Escritório de Saúde Mental (ESM), pela 
Reitoria e posterior vinculação à Pró-Reitoria de Graduação, com a coordenação do Prof. Andrés 
Eduardo Aguirre Antúnez (IPUSP) e vice-coordenação do Prof. Renério Fráguas Jr (IPq FMUSP). 

O Prof. Pablo Castanho desde 2017 vem trabalhando junto ao Cursinho da Psicologia, na 
supervisão da atuação de estagiários do IPUSP, e, desde 2019, vem colaborando com o Centro 
Acadêmico Visconde de Cairu (FEA-USP), discutindo questões de saúde mental dos estudantes.

Em 2018 foi aprovado um projeto PROCAD Amazônia 2018 “Cooperação para excelência em 
pesquisa	e	ensino	interdisciplinares	em	Neurociências	e	Comportamento”	

A Profa. Emma Otta teve aprovado o Projeto “Centro de Pesquisa Aplicada em Bem-Estar e 
Comportamento	Humano”	que	apresentou	à	Chamada	FAPESP	Natura	(Processo	2014/50282-5).	
O centro combina características dos programas Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) 
e Apoio à Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE), da FAPESP. O investimento na 
implantação e na condução do Centro de Pesquisa Aplicada em Bem-Estar e Comportamento 
Humano é de R$ 20 milhões em dez anos, divididos igualmente entre a Natura e a FAPESP, e com 
contrapartida equivalente das universidades

Por	fim,	as	Profas.	Dora	Fix	Ventura,	Daniela	Maria	Oliveira	Bonci,	Christina	Joselevitch	e	
Mirella Gualtieri, bem como o Prof. Dr. Marcelo Fernandes da Costa, docentes do PSE, participam 
do	INCT	“Doenças	Cerebrais,	Excitotoxicidade	e	Neuroproteção”	(INCT-DCEN),	coordenado	pelo	
Prof. Dr. Diego Onofre de Souza (UFRGS). O subprojeto liderado pela Profa. Dra. Dora Fix Ventura 
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e do qual os docentes supracitados do PPG-PSE participam é intitulado “Desenvolvimento de 
Métodos	e	Avaliação	Visual”	e	propõe	o	desenvolvimento	de	protocolos	clínicos	e	de	novas	
metodologias	para	estudar	o	sistema	visual	em	condições	fisiológicas	e	patológicas.

Docentes do IPUSP também tiveram atuação importante na Rede Sampa - Saúde Mental 
Paulistana / Módulo Redes de Atenção Psicossocial (RAPS): O Rede Sampa é um plano de Educação 
Permanente da Secretaria Municipal de Saúde que visa o fortalecimento da Rede de Atenção 
Psicossocial da cidade de São Paulo.

Outro destaque, é a participação de nossos docentes no Projeto inovador, intitulado Incubadora 
Tecnológica de Cooperativas Populares como espaço de ações solidárias.	Em	face	dos	desafios	
gerados por questões sociais engendradas nas mudanças no mundo do trabalho, entre as quais 
a mais evidente foi a marginalização de expressivo contingente de mão de obra, bloqueando 
a possibilidade de trabalho e de renda, a USP criou a Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares, atualmente coordenada pela docente aposentada, hoje colaboradora do Programa, 
a Profa. Sylvia Leser de Mello (PST). A iniciativa procura formar e assessorar empreendimentos 
solidários e, ao mesmo tempo, associar um trabalho de extensão comunitária ao exercício da 
docência e da pesquisa. Essa rede permite o intercâmbio permanente entre universidades e 
faculdades de várias regiões do país, dentre elas as que abrigam Programas de Pós-Graduação em 
Psicologia, com níveis de consolidação diferentes. Tal como em anos anteriores, diversos projetos 
de	pesquisa-intervenção	foram	propostos,	e	obtiveram	financiamento	de	órgãos	públicos	e	de	
empresas privadas. Os principais resultados, no tocante à Pós-Graduação, foram a constituição 
de	um	espaço	claramente	definido	de	investigação,	auxiliando	aos	alunos	dos	mais	variados	
Programas da cidade de São Paulo e do interior do Estado.

Outra forma de integração que simultaneamente possibilita intercâmbio, cooperação e 
solidariedade, ocorre por meio da constituição de Grupos de Trabalho da ANPEPP, desenvolvendo 
atividades conjuntas com professores e pós-graduandos de outros Estados. Pode-se dizer que essa 
é a oportunidade para que diversos Programas de Pós-Graduação do Brasil se articulem, como um 
todo, contemplando situação na qual docentes de Programas com nível de consolidação diferente 
desenvolvam projetos em comum.

2.2. Centro Escola do Instituto de Psicologia
A estrutura do Centro Escola do Instituto de Psicologia - CEIP é recente (2011), ainda 

que os serviços sediados em suas instalações sejam, em geral, anteriores. O serviço intitulado 
atualmente	“Clínica	Psicológica	Durval	Marcondes”	do	departamento	de	Psicologia	Clínica	(PSC),	
foi o primeiro a ser criado, em 1960, a partir de serviços de extensão previamente existentes. 
Em 1969, cria-se o Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP) vinculado ao departamento de 
Psicologia da Aprendizagem, Desenvolvimento e da Personalidade (PSA). Um ano após a criação 
do	SAP,	ocorreu	a	criação	do	Serviço	de	Orientação	Profissional	(SOP)	em	1970	do	departamento	
de Psicologia Social e do Trabalho (PST). Em 1977 cria-se o Serviço de Psicologia Escolar (SePE) 
1977 também vinculado ao PSA seguindo-se a criação de alguns outros serviços bem como de 
importantes atividades de extensão organizadas por laboratórios. 

Tais serviços e laboratórios foram, portanto, criados pelos Departamentos e sob responsabilidade 
de	docentes	específicos	e	locados	em	espaços	físicos	distintos.	A	percepção	de	dificuldades	na	
articulação	entre	estas	diversas	práticas	profissionais,	mobilizou,	a	elaboração	e	execução	de	um	
plano de construção de um de bloco de atendimento único, que congregaria todos os serviços e 
parte das atividades de extensão dos laboratórios à comunidade, o bloco D, é então inaugurado 
em	1998	com	o	nome	de	“Centro	de	Atendimento	Psicológico”.	

O Centro Escola do Instituto de Psicologia (CEIP), passou a fazer parte do organograma do 
IPUSP no ano de 2011, na gestão da Profa. Emma Otta.

Recursos de Apoio Acadêmico e Científico
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Figura 40. Centro-Escola do Instituto de Psicologia
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2.2.1 Serviços e práticas do Instituto de Psicologia
Em São Paulo, os atendimentos e práticas em psicologia do Instituto de Psicologia são 

públicos, gratuitos e oferecidos à comunidade USP e ao público geral residente no entorno da 
universidade,	campus	Butantã.	Confira	aqui	os	serviços	oferecidos:

APOIAR
O APOIAR é um grande projeto e serviço abrigado no Laboratório de Saúde Mental e Psicologia 

Clínica Social, que objetiva a formação do psicólogo no campo da saúde mental em sua acepção 
mais ampla ,ou seja, no que diz respeito ao estudo compreensão e intervenção a pessoas em 
situação de sofrimento .O Laboratório constitui-se como espaço propiciador da integração entre 
ensino, pesquisa e prática clínica, oferecendo estágio supervisionado a alunos de graduação e 
proporcionando campo de investigação clínica para trabalho acadêmico de pós-graduandos e para 
articulações teóricas de docentes e pesquisadores. O APOIAR foi criado 2002, consolidado em 
2003 e se constitui em amplo projeto no mesmo Laboratório . Destaca-se, no cenário da pesquisa 
brasileira, como Grupo de Pesquisa USP/CNPq intitulado Manifestações do Sofrimento Humano: 
Avaliação, Compreensão e Formas de Intervenção. 

Público-alvo
No APOIAR, no CEIP, são realizados atendimentos supervisionados crianças, adolescentes e 
seus pais em situação de vulnerabilidade social, em especial as que vivem em instituições de 
acolhimento. Recebe crianças e adolescentes atendidos por SAICAS ou outras instituições 
dedicadas a esse tipo de serviço também são atendidas crianças e adolescentes encaminhadas 
por instituições parceiras governamentais e não governamentais) e escolas. Também recebe 
encaminhamentos de outros serviços do Centro de Estudos do Instituto de Psicologia (CEIP) 
da USP. Atualmente o APOIAR concentra a maior parte dos atendimentos a essa população 
pela equipe no CEIP. O APOIAR também desenvolve propostas preventivas em instituições 
na	cidade	de	São	Paulo,	com	oficinas	psicológicas	a	crianças	e	adolescentes,	atendimentos	
individuais no Centro de Integração da Cidadania (CIC) de Taipas da Secretaria da Justiça 
de	São	Paulo,	e	ainda	encontros	e	palestras	a	pais,	docentes	e	profissionais	das	áreas	de	
saúde e Educação . Realiza anualmente a Jornadas APOIAR no IPUSP, com temas relevantes 
abertas	aos	estudantes	e	profissionais	com	convidados	renomados,	e	ampla	participação	
e	parceiros	da	área	com	publicações	oferecidas	a	cada	ano	(Ebook).
O APOIAR desde 2009, em outro projeto, foi-se centrando em pessoas com manifestações 
psicossomáticas, em especial com dor crônica, produzindo conhecimento e recebendo pacientes 
para tratamento. São realizados atendimentos individuais ou em grupo. Os encaminhamentos 
são realizados por instituições dedicadas à atenção a pacientes com essa manifestação. 

Forma/critérios de acesso
Encaminhamento pelas instituições parceiras.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D, salas 209 e 211 e Bloco F, sala 23
CEP: 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (no CEIP – USP)
Telefone: (11) 3091-4173
E-mail: tardivo@usp.br ou apoiar@usp.br
Site: http://www.ip.usp.br/site/apoiar
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Ateliê Aberto
O Ateliê Aberto foi criado em 2012, numa parceria entre o Laboratório de Estudos da 

Personalidade – LEP e o Serviço de Aconselhamento Psicológico – SAP. Suas atividades se dão 
em grupo e pretendem criar oportunidade de participação vivencial, por meio de recursos variados, 
tais como: danças circulares, relaxamento, colagem, desenho, narrativa de contos de tradição 
oral e outras. Essas atividades são seguidas de expressão verbal, compartilhamento e interação 
no grupo, com vistas à elaboração do vivido.

O Ateliê Aberto, tendo como embasamento a psicologia de C. G. Jung, considera que a 
participação auxilia no diálogo da consciência com conteúdos que se apresentam na vivência e 
que isso contribui para a relação consigo mesmo e com o mundo, sendo assim um cuidado em 
saúde. Estagiários do Instituto de Psicologia participam e auxiliam na condução das atividades.

Público-alvo
Pessoas da comunidade USP e externa, com mais de 18 anos, que procurem atendimento 
psicológico	e	que	possam	se	beneficiar	da	vivência	grupal	com	recursos	expressivos.

Forma/critérios de acesso
Datas	pré-definidas	divulgadas	em		http://www.ip.usp.br/site/atelie-aberto-do-lefe/ 

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D
CEP: 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h
Telefone: (11) 3091-4172

Centro de Psicologia Aplicada ao Trabalho
O Centro de Psicologia Aplicada ao Trabalho (CPAT), vinculado ao Departamento de Psicologia 

Social e do Trabalho (PST) do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP), foi 
criado em 1985 e tem o objetivo de:

a) Possibilitar atividades de estágio e atividades práticas junto aos estudantes de graduação 
em psicologia;

b) Propiciar um lugar de formação e debate para estudantes de pós-graduação que se dedicam 
às temáticas relativas ao mundo do trabalho;

c) Realizar projetos de extensão à comunidade;
d) Desenvolver pesquisas.

Suas atividades focalizam temas do mundo do trabalho e os relacionados aos processos 
organizativos.	Desemprego,	o	chamado	“mercado	informal”,	políticas	públicas	de	trabalho,	
geração de renda, saúde do trabalhador, organização do processo de trabalho, relações de poder 
no trabalho, reestruturação produtiva, autogestão, economia solidária, cooperativismo, inserção 
de	pessoas	com	deficiência	no	mundo	do	trabalho,	histórias	e	trajetórias	de	trabalho,	carreira,	
aposentadoria, gênero e trabalho, ócio e tempo livre, o fazer artístico e suas interfaces com o 
mundo	do	trabalho,	dentre	outros	são	temas	que	definem	linhas	de	atuação	e	de	pesquisa	no	CPAT.	
O enfoque adotado no trato desses temas privilegia a leitura da psicologia social e aproxima-se 
da psicologia política e da psicologia comunitária, além de estabelecer interlocuções com outras 
áreas do conhecimento, especialmente de ciências humanas.

A	definição	e	construção	dos	projetos	de	pesquisa	e	de	extensão	do	CPAT,	realizados	
gratuitamente, priorizam o diálogo com diferentes organizações e trabalhadores, considerando 
as diversas realidades locais em relação ao mundo do trabalho e os processos históricos de 
desigualdade social no Brasil.
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Público-Alvo
Sua equipe desenvolve projetos de extensão universitária junto a diferentes públicos, tais 
como: grupos e coletivos de trabalhadoras e trabalhadores, instituições públicas, sindicatos, 
cooperativas e empreendimentos autogestionários, associações de bairro, movimentos sociais, 
ONGs, empresas privadas, etc.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D, sala 163
CEP: 05508-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3091-4188
E-mail: cpat@usp.br

Clínica Psicológica Durval Marcondes
A Clínica Psicológica Durval Marcondes é parte integrante do Centro Escola do Instituto de 

Psicologia (CEIP), que oferece diversas modalidades de atendimento à população. No contexto 
do CEIP, a Clínica Psicológica Durval Marcondes caracteriza-se pela oferta de atendimento 
psicológico clínico individual e em grupo, em diferentes modalidades, dentre as quais destacam-se 
os atendimentos psicoterapêuticos de média e longa duração.

Além dos atendimentos psicoterapêuticos regulares mencionados acima, durante o 
semestre	letivo,	poderão	ser	abertas	vagas	para	as	modalidades	de	“consultas	terapêuticas”	
(atendimentos clínicos pontuais) semanalmente. Tais vagas quando disponibilizadas são 
amplamente divulgadas.

As pessoas que passarem por esta modalidade de atendimento, se necessitarem de seguimento 
em atendimento psicoterapêutico regular, serão encaminhadas para atendimento clínico no 
semestre subsequente em nossa clínica.

Público-Alvo
Comunidade em geral

Forma/critérios de acesso
Novas informações sobre novas vagas serão divulgadas na página:  http://www.ip.usp.br/site/
atendimento-4/  uma vez que estamos em processo de reorganização interna para que em 
breve possamos atender o maior número de pessoas sem necessidade de uma longa espera.
Além dos atendimentos psicoterapêuticos regulares mencionados acima, existe um grupo de 
acolhimento que recebe a procura espontânea as quartas-feiras das 18h às 19h30 bastando 
chegar 10 minutos antes para realizar a inscrição diretamente com as estagiárias. Durante 
o semestre letivo, também poderão ser abertas vagas para as modalidades de “consultas 
terapêuticas”	(atendimentos	clínicos	pontuais)	semanalmente.	Tais	vagas	serão	sempre	
oferecidas às pessoas inscritas na lista de espera.
As pessoas que passarem por esta modalidade de atendimento, se necessitarem de seguimento 
em atendimento psicoterapêutico regular, serão encaminhadas para atendimento clínico 
regular no semestre subsequente em nossa clínica.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h 
Telefone: (11) 3091-8248
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Grupo Vivencial com Danças Circulares
Por meio de danças circulares, promover três níveis de benefícios:

1. Ampliar a percepção e o cuidado relativos à própria saúde e bem estar;
2. Desenvolver e expandir habilidades sociais e grupais;
3. Perceber-se numa teia de conexões e de interdependência, numa relação sentida como 

sagrada.

Público-alvo
Para pessoas, tanto da comunidade USP quanto externa, com mais de 18 anos que procurem 
atendimento	psicológico	e	que	possam	se	beneficiar	da	vivência	grupal	com	recursos	corporais	
e expressivos.

Forma/critérios de acesso
Datas	pré-definidas	divulgadas	em	 http://www.ip.usp.br/site/grupo-vivencial-dancas-circulares-
dos-povos-e-contemporaneas/ 

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D Cidade Universitária – Butantã
CEP 05008-030 São Paulo – SP
E-mail: taniapl@usp.br

Núcleo de Educação Terapêutica
Em 2013, as psicólogas Ana Beatriz Coutinho Lerner e Paula Fontana Fonseca criaram o 

Núcleo de Educação Terapêutica (NET), uma atividade clínico-educacional que oferece atendimento 
individual	e	em	grupo	para	crianças	que	apresentam	dificuldades	no	estabelecimento	do	laço	social	
e vicissitudes importantes em seu processo de escolarização. Oferecemos acompanhamento aos 
responsáveis e interlocução com as escolas das crianças atendidas.

Público-Alvo
Crianças de 4 a 10 anos e seus familiares.

Forma/critérios de acesso
Inscrições na Secretaria pelo telefone (11) 3091-4172 (de segunda a sexta-feira das 9h às 16h).

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3091-4172/5015/8621
E-mail: psicologiaescolar@usp.br

Oficina de Jogos do LEDA: Programa de Intervenção para alunos da Escola 
Fundamental

As	oficinas	do	LEDA	oferecem	apoio	para	crianças	com	dificuldades	escolares	por	meio	de	
jogos	e	desafios	lógicos	que	despertam	o	interesse.	Num	contexto	de	intervenções,	modificam	
suas atitudes: prestam atenção, enfrentam seus erros, cooperam, sentem-se motivadas e atribuem 
significado	às	tarefas.	Como	consequência,	mobilizam	recursos	que	favorecem	a	construção	da	
autonomia,	protagonismo	e	respeito	mútuo,	o	que	contribui	para	a	superação	das	dificuldades.

Público-alvo
Alunos do Ensino Fundamental de escolas ou instituições públicas e fundações
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Forma/critérios de acesso
As inscrições em uma lista de espera podem ser feitas: pelo telefone (11) 3091-4172 ou pelo 
e-mail  mtdesouza@usp.br .

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D, sala 251
CEP 05508-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3091-4172
Email: mtdesouza@usp.br

Plantão Institucional
Em 1997, por iniciativa das psicólogas Adriana Marcondes Machado e Yara Sayão, foi criado o 

Plantão	Institucional,	uma	modalidade	de	atendimento	oferecido	a	equipes	de	profissionais	que	
trabalham em instituições públicas educativas e atuam na interface da Educação com a Saúde ou 
Assistência	Social.	Cada	grupo	é	constituído	por	profissionais	de	uma	mesma	instituição,	atendidos	
em encontros mensais, com duas horas de duração, no IPUSP, por aproximadamente dois anos. 
A condução desse trabalho é realizada pela equipe do Serviço.

Por meio das atividades do Plantão, o Serviço já atendeu diversas instituições, dentre as 
quais escolas públicas de ensino fundamental e infantil, equipamentos de complementação 
escolar, Serviços de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICAS), Secretarias 
Municipais de Educação e Saúde, entre outros.

Público-alvo
Profissionais	que	atuam	em	instituições	educativas	ou	na	interface	da	Educação	com	a	Saúde	
e Assistência Social.

Forma/critérios de acesso
Secretaria: (11) 3091-4172 (de segunda a sexta-feira das 9h às 16h)
Informações complementares: psicologiaescolar@usp.br

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D
CEP: 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo/SP
Telefone: (11) 3091-4172/5015/8621
E-mail: psicologiaescolar@usp.br

Plantão Psicológico LEFE
O Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia - LEFE oferece 

atendimento psicológico à comunidade em geral, no serviço de Plantão na clínica-escola do Instituto 
de Psicologia da USP, todas às terças-feiras, com inscrições das 16h às 17h e atendimentos no mesmo 
dia a partir das 17h, atendidas por ordem de inscrição.

Todas	as	pessoas	que	procuram	atendimento	preenchem	uma	ficha	com	alguns	dados	pessoais	e	
são atendidos pela equipe de psicólogos, estagiários de graduação e pós-graduação do laboratório por 
ordem	de	chegada.	Não	é	necessário	fazer	inscrição	prévia,	pois	não	há	fila	de	espera	para	o	serviço.

Caso a procura esteja além das nossas possibilidades de atendimento, é possível que haja 
vagas limitadas.

O Plantão Psicológico enquanto modalidade clínica propõe atender, no momento da procura, 
quem em um momento de crise recorre à Psicologia em busca de cuidado. Os plantonistas oferecem 
espaço de acolhimento e escuta clínica disponibilizando-se para acompanhar o cliente/paciente 
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na narrativa com a que se apresenta ao serviço. O sentido do trabalho clínico em plantão é a 
explicitação	dos	modos	de	cuidar	de	si	de	quem	se	traz	em	sofrimento	para,	a	partir	deles,	refletir	
sobre os possíveis desdobramentos do encontro.

Público-alvo
Não há restrições, mas menores de 18 anos devem vir acompanhados por um responsável 
legal ou munidos de autorização previamente assinada por ele e cópia da RG do responsável.

Forma/critérios de acesso
Todas às terças-feiras, com inscrições entre às 16h e 17h e atendimentos no mesmo dia a partir 
das 17h, atendidas por ordem de inscrição. O atendimento poderá ser individual ou em grupo.
Informações complementares: (11) 3091-4285/8616, das 09h30 às 13h30.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D, sala 229
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3091-4285
E-mail: lefe@usp.br

Desdobramentos do Plantão Psicológico para Psicodiagnóstico 
Colaborativo e Rede de Atenção

O presente projeto se insere no eixo de práticas de extensão do Laboratório de Estudos em 
Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia (LEFE) do Instituto de Psicologia da USP (IPUSP). 
Desde 1998 o Laboratório propõe-se a atender a população local (comunidade USP ou quaisquer 
pessoas que apareçam procurando por ajuda) na modalidade de Plantão Psicológico, atendimento 
único	do	tipo	“emergencial”,	sem	horário	marcado	ou	necessidade	de	acompanhamento	clínico,	
que	se	configura	como	um	modo	de	estar	junto	ao	outro	em	seu	sofrimento,	talvez	ajudando-o	a	
compreender	o	quê	em	suas	queixas	se	configura	como	uma	demanda	de	cuidado.

O formato dos atendimentos foram construindo-se no interior de sua prática, a partir da 
abordagem fenomenológica existencial, até o presente momento. Nesse percurso, no entanto, 
em	muitos	atendimentos	é	identificada	a	necessidade	de	um	olhar	outro	sob	a	situação	trazida	
para o consultório: em alguns deles é oferecido, também pelo laboratório, como possibilidade, o 
Psicodiagnóstico Interventivo, uma outra modalidade da prática clínica, voltada para atendimentos 
familiares (sobretudo aqueles que envolvem crianças), que, ao longo de cerca de 12 atendimentos, 
busca trazer uma compreensão sobre os modos de ser e estar junto daquela família que procura 
os	serviços	da	Psicologia/USP.	Ou	ainda,	em	casos	mais	específicos,	para	outros	serviços	de	saúde	
ou assistência social, através de uma Rede de Atenção.

O desdobramento de uma modalidade a outra, todavia, é claro quanto a mudança do contrato 
e do formato dos atendimentos entre atendentes e clientes, mas quanto ao tipo de questão 
abordada e da compreensão que se coloca, quando podemos dizer que termina um Plantão para 
começar um trabalho psicodiagnóstico e/ou encaminhamento à Rede? O projeto visa, a partir da 
cartografia	clínica	como	modelo	para	pesquisa	interventiva,	pesquisar,	dentro	do	fazer	da	prática,	
quais são os limites e rupturas entre uma modalidade e outra para, dessa forma, criar um saber 
sobre ambas as práticas que possa ser colocado no seu cotidiano, potencializando as possibilidades 
no LEFE de estar junto ao outro no sofrimento deste.
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Plantão Psicológico como Modalidade de Prática Psicológica Clínica em 
Instituições: Possibilidades de Cuidado aos Atores Institucionais

Criado em 1998, o Laboratório de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em 
Psicologia (LEFE) leva adiante a proposta de lugar de fronteira para a prática em Psicologia, 
com o objetivo de abrir-se a novas experiências da prática do Aconselhamento Psicológico e de 
suas modalidades de Plantão, Supervisão de Apoio e Rede de Apoio. Viabiliza estudos e recursos 
para gerar contribuições e subsídios a atendimentos à comunidade e assessoria e/ou supervisão 
a instituições de ensino e saúde, através de projetos de pesquisa e intervenção, na perspectiva 
fenomenológica existencial e da psicologia social clínica.

Nessa direção, pesquisa métodos de intervenção educacional para aprimorar o desenvolvimento 
dos	futuros	profissionais,	revelando	questionamento	às	formas	tradicionais	de	atendimento	
oferecidas para o treinamento dos alunos e para a ajuda psicológica à comunidade e às demandas 
sociais. Ao mesmo tempo, explora novos métodos de intervenção clínica que respondam à demanda 
da comunidade por alternativas mais realistas e com qualidade no trabalho clínico institucional 
do psicólogo no campo do Aconselhamento Psicológico.

Na articulação dessas esferas, busca um caminho possível para a contribuição de instituições 
acadêmicas	na	formação	e	capacitação	de	profissionais	de	saúde	e	educação,	assim	como	para	o	
eventual estabelecimento de redes de apoio em saúde mental. Na consecução de tais objetivos, 
pesquisadores	e	estudantes	de	psicologia	da	USP	levam	apoio	psicológico	a	outros	profissionais	
de instituições, que enfrentam situações de risco, ao passarem por momento de crises, gerados 
pelo próprio ambiente de trabalho.

Na atual proposta, dirigem-se ao Departamento Jurídico (DJ) XI de Agosto, da Faculdade 
de Direito, e ao Hospital Universitário (HU), ambos da USP. Visa propiciar, a trabalhadores de 
instituições, um acolhimento amplo para diferentes pedidos de colaboração, com desdobramentos 
incluindo: o engajamento numa psicoterapia, o processo de encaminhamento, retornos para 
outras	entrevistas	e	atendimentos	breves,	para	atender	a	especificidades	de	demanda	de	cada	
instituição solicitante. Ao mesmo tempo, abre possibilidade de ação interdisciplinar, permitindo 
um	início	de	compreensão	transdisciplinar	para	a	atuação	do	profissional	de	Psicologia	no	
contexto da demanda atual por uma consideração histórico-sócio-psicológica nas áreas de 
Saúde e Educação.

Questionando as relações entre teoria e prática no exercício de atividades humanas como 
clínica, pedagogia, política e ética, recorre à experiência em projetos de pesquisa interventiva, 
resgatando a historicidade da prática em questão, como metodologia de pesquisa interventiva 
participativa. Realiza tais ações pelo projeto Atenção Psicológica em Instituições como 
Metodologia Interventiva.

Público-Alvo
O atendimento psicológico é direcionado aos membros do Departamento Jurídico XI de 
Agosto e aos clientes da instituição. 

Forma/critérios de acesso
Horários de atendimentos: Todas as segundas e quintas feiras, das 14h às 17h.

Público-alvo
O atendimento psicológico é direcionado aos alunos de graduação, médicos, enfermeiros e 
aos pacientes da UTI do Hospital Universitário. 

Forma/critérios de acesso
Horário de atendimento: todas as quintas-feiras, das 17h às 18h.
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Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721, Bloco D, Sala 229 - Cidade Universitária 
CEP: 05008-030 São Paulo - SP 
Tel.: (11) 3091-4285 
E-mail: lefe@usp.br

Serviço Orientação à Queixa Escolar
O Serviço de Orientação a Queixa Escolar do Laboratório Interinstitucional de Estudos e 

Pesquisas em Psicologia Escolar realiza atendimento psicológico, breve e focal, a queixas escolares, 
atividades de formação a psicólogos que atuam no campo da educação básica e superior; supervisão 
de	equipes	profissionais	em	municípios	e	estados;	divulgação	e	difusão	do	conhecimento	produzido	
por meio das atividades de formação e realização de pesquisas. 

Público-alvo
Crianças,	adolescentes	e	adultos	que	passam	por	dificuldades	em	seu	processo	escolar.

Forma/critérios de acesso
Divulgadas em  http://www.ip.usp.br/site/servico-orientacao-a-queixa-escolar/

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30
Telefone: (11) 3091-4172/5015/8621 
E-mail: idnog@usp.br

Serviço de Orientação Profissional
O	Serviço	de	Orientação	Profissional	foi	criado	em	1970	pela	Profa.	Maria	Margarida	de	

Carvalho, preocupada com a falta de atendimento especializado para ajudar jovens em dúvida sobre 
a	escolha	profissional.	Posteriormente,	sob	a	chefia	da	Profa.	Yvette	Piha	Lehman,	a	população	
e	as	modalidades	de	atendimento	foram	ampliadas,	abarcando	todas	as	pessoas	em	dificuldades	
de	escolha	profissional	com	mais	de	14	anos.

Assim,	hoje	o	serviço	oferece:	preparação	para	a	escolha	profissional,	orientação	profissional,	
reescolha de curso superior, planejamento de carreira, orientação de carreira e preparação para a 
aposentadoria. Desde 2017 o serviço é coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Afonso Ribeiro.

Público-alvo
O interessado deverá ter mais de 14 anos, não há idade máxima.

Forma/critérios de acesso 
As	inscrições	para	o	atendimento	em	Orientação	Profissional	e	de	Carreira	em	ocorrem	
às sextas-feiras, das 12h às 15h, no período de março a maio, as datas de início e término 
das inscrições são disponibilizadas no início de cada ano no site do Instituto de Psicologia: 
www.ip.usp.br. As inscrições devem ser feitas pessoalmente. O atendimento é aberto a qualquer 
pessoa com mais de 14 anos. Não é necessário apresentar documento. Atendimento gratuito.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D, sala 161
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone/WhatsApp: (11) 3091-4174
E-mail: sopi@usp.br
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Núcleo de Orientação Profissional
Este serviço visa auxiliar alunos regularmente matriculados na graduação ou pós-graduação 

da USP, que tenham dúvidas sobre continuidade ou não no curso ou planejamento de carreira.

Público-alvo
Alunos de graduação e pós-graduação da USP.

Forma/critérios de acesso
As	inscrições	para	o	atendimento	em	Orientação	Profissional	para	alunos	USP	ocorrem	abertas	
às sextas-feiras, das 12h às 15h, de março a maio, as datas de início e término das inscrições 
são disponibilizadas no início de cada ano no site do Instituto de Psicologia, www.ip.usp.br . 
As inscrições devem ser feitas pessoalmente. O atendimento é gratuito.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D, sala 161
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2648-1420
E-mail: nop@usp.br

Serviço de Psicologia Escolar
O Serviço de Psicologia Escolar (SePE) foi criado em 1977, impulsionado pela presença e pelos 

estudos da Professora Maria Helena de Souza Patto. Atualmente é composto por duas psicólogas e 
uma docente que atuam na área de Psicologia e Educação no IPUSP e tem por objetivo contribuir 
para a melhoria da qualidade da educação pública no país atuando na extensão, formação e 
pesquisa. Ao longo dos anos o SePE ampliou seu escopo de modo a abarcar as interfaces do 
educativo	com	os	campos	da	saúde	e	assistência	social.	Isto	se	reflete	na	diversidade	de	ofertas	
de atendimento à comunidade, bem como nas propostas de estágio feitas aos alunos do Instituto 
de Psicologia. Atualmente, o SePE oferece diversas modalidades de atendimento à população, 
tais como:

• Plantão Institucional;
• Núcleo de Educação Terapêutica;
• Assessorias	a	grupos	de	profissionais	que	trabalham	em	instituições	educativas.

Público-alvo
Para	obter	informações	sobre	o	público	alvo	acesse	os	links:
“Plantão	Institucional”	 www.ip.usp.br/site/plantao-institucional/  e 
“Núcleo	de	Educação	Terapêutica”	 http://www.ip.usp.br/site/nucleo-de-educacao-terapeutica/  
na página Atendimentos à Comunidade.

Forma/critérios de acesso
Secretaria: (11) 3091-4172 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h)
Informações complementares: psicologiaescolar@usp.br

 Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3091-4172/5015/8621 
E-mail: psicologiaescolar@usp.br
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Serviço de Aconselhamento Psicológico
O Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP) foi criado em 1969 e, desde então, vem se 

dedicando à formação de psicólogas (os), buscando sempre responder de modo adequado às 
demandas da clientela que o procura. Oferece diversas modalidades de atendimento à comunidade 
USP e população externa, em diferentes locais; no momento, os atendimentos disponíveis, ligados 
a estágios oferecidos nas disciplinas de graduação. Dada a situação atual, dois dos seus projetos, 
abaixo descritos, estão suspensos neste momento. No entanto, poderão ser acionados caso 
necessário pelo Projeto de Apoio Psicológico Online do IPUSP. São eles:

PAP: Plantão de Acolhimento Psicológico
Prestar atendimento à comunidade em local e horário predeterminados. Trata-se de atendimento 

pontual, que pode gerar encaminhamentos, outros atendimentos e o que se considerar necessário.

Público-alvo
Comunidade USP e população externa moradores do Butantã.

Forma/critérios de acesso
Através do e-mail  pap_ipusp@usp.br  ou do telefone (11) 3091-4172 (todas as quartas-feiras 
das 13h às 18h.

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco D
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3091-4172
E-mail: pap_ipusp@usp.br

Grupos de apoio psicológico Para Pessoas em Luto
Busca-se	proporcionar	um	espaço	significativo	e	protegido	para	trocas,	acolhimento	e	suporte	

para a vivência de perda de um ente querido, que pode gerar intenso sofrimento e muitas vezes 
desorganização em diversos aspectos da vida.

Público-alvo
Qualquer pessoa maior de 18 anos que esteja sofrendo pela perda de um ente querido.

Forma/critérios de acesso
Através do e-mail  aconpsi@usp.br  ou do telefone (11) 3091-4172.
São oferecidos em torno de 3 grupos a enlutados por semestre, que acontecem simultaneamente, 
mas	em	dias	da	semana	e	horários	diversificados.	Os	horários	dos	grupos	são	decididos	junto	
aos estagiários do semestre.

Contato
Av. Professor Mello Moraes, 1721 – Bloco D, sala 159
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3091-4172
E-mail: aconpsi@usp.br

Serviço Rede de Atenção à Pessoa Indígena
O serviço visa a elaboração de estratégias de cuidado psicológico a comunidades e pessoas 

indígenas, apoiando a construção de projetos que visem contribuir para o enfrentamento de 
vulnerabilidades	psicossociais	identificadas	pelas	pessoas	e	comunidades	indígenas.	O	cuidado	
psicológico implica a construção de iniciativas que apontem para o respeito ao processo de 
autoafirmação	étnica,	promoção	de	fóruns	para	o	diálogo	interétnico	equitativo	entre	os	saberes	
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indígenas e a sociedade brasileira, promoção da visibilidade da cultura indígena que permanece 
fortemente ativa no mundo contemporâneo. O serviço está articulado à rede de pesquisa que 
investiga Problemas Teóricos e Metodológicos da Psicologia, do Laboratório de Interação Verbal e 
Construção de Conhecimento. No âmbito da graduação, está vinculado às disciplinas Introdução 
à Psicologia Indígena e Ações Comunitárias I e II.

Público-alvo
População indígena no Estado de São Paulo

Forma/critérios de acesso
Pelo e-mail  redeindigena@usp.br 

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco F, sala 32
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Telefone: (11) 3091-1912
E-mail: redeindigena@usp.br

Ciência e Cultura: Museus e Coleções

Museu de Psicologia
 O Museu de Psicologia, abrigado na Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia, 

foi fundado em 2015, com base no acervo e nos trabalhos desenvolvidos pelo antigo Centro de 
Memória da unidade. O acervo reúne as coleções de livros dos professores Fred Simmons Keller 
e César Ades, equipamentos antigos do Laboratório de Análise Experimental do Comportamento, 
filmadora,	máquina	de	escrever,	mimeógrafo,	relógio,	materiais	impressos,	multimídias	e	fotografias	
que documentam a história da psicologia na USP.

Público-Alvo
Comunidade USP e público em geral

Forma/critérios de acesso
Consultas e visitas devem ser agendadas por e-mail ou telefone

Contato
Av. Prof. Mello Moraes, 1721 – Bloco C
CEP 05008-030 – Cidade Universitária – São Paulo – SP
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h
Telefone: (11) 2648-1689
E-mail: museu.ipusp@usp.br
Site: www.ip.usp.br

Grupo Reflexivo de Apoio e Permanência da USP
O GRAPSUP é um espaço para compartilhar e buscar entender melhor a vivência universitária.

Público-Alvo
Alunos da USP

Forma/critérios de acesso
Enviar seu nome e número USP para o e-mail  grapusp@usp.br 

Contato
E-mail: grapusp@usp.br
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2.3. Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP

2.3.1 Apresentação
O presente relatório apresenta as principais atividades desenvolvidas pela Biblioteca Dante 

Moreira Leite do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP). Embora resumido, 
retrata o trabalho em equipe desenvolvido no período de 2016 a 2019. Nesse contexto, muitas 
pessoas compartilharam das responsabilidades e das atividades desenvolvidas, assim como dos 
resultados alcançados pela Biblioteca.

2.3.2 A Biblioteca Dante Moreira Leite 
As atividades da Biblioteca do IPUSP tiveram início em janeiro de 1972, logo após a criação 

do Instituto, em 16 de dezembro de 1969, pelo Decreto Estadual 52.326, que entrou em vigor 
em 1970. Desde 1995, ocupa prédio com área de 2.170m2.	Em	2006,	passou	a	ser	oficialmente	
denominada Biblioteca Dante Moreira Leite.

Classificada	como	Serviço	de	Biblioteca	e	Documentação	está	diretamente	subordinada	
à direção do IPUSP. Possui Comissão de Biblioteca e tem como missão “Coordenar ações para 
seleção, reunião, organização e disseminação da informação em Psicologia, enquanto apoio ao 
ensino,	pesquisa,	extensão	e	práticas	profissionais;	contribuindo	para	a	geração,	preservação	e	
visibilidade	do	conhecimento	na	área”	(Apresentação	Biblioteca,	www.ip.usp.br/biblioteca).	

Figura 41. Biblioteca	Dante	Moreira	Leite

2.3.3 Estrutura Organizacional, Gestão e Recursos Humanos
Para	desempenhar	com	qualidade	sua	missão,	a	Biblioteca	conta	com	uma	chefia	técnica,	

uma secretaria e quatro seções técnicas em sua estrutura organizacional: Seção de Tratamento da 
Informação; Seção de Acesso à Informação; Seção de Preservação Histórica e Seção de Biblioteca 
Virtual.	Cabe	à	chefia	técnica	fazer	cumprir	as	diretrizes	fundamentais	e	as	gerais	aplicáveis	à	
Biblioteca, representando-a perante os demais órgãos da USP e externos, bem como assegurar 
a qualidade da prestação de serviços e produtos à comunidade.

A equipe atual é constituída por 14 funcionários: 8 Bibliotecárias, 1 Técnico de Documentação e 
Informação, 2 Técnicas para Assuntos Administrativos, 2 Auxiliares de Documentação e Informação e 

88

IPUSP | Relatório de Gestão 2016 – 2020



1	Secretária.	Temos	profissionais	com	mestrado,	doutorado	e	especialistas.	A	Figura	42	ilustra	o	
quadro atual de funcionários da Biblioteca.

Com os objetivos de oferecer serviços de qualidade aos usuários e incentivar o aprimoramento 
profissional	e	pessoal,	a	capacitação	dos	profissionais	é	uma	das	atividades	frequentes	da	Biblioteca.	
Nesse período a equipe realizou 155 capacitações (palestras, cursos de curta e longa duração, 
treinamentos etc.).

Figura 42. Funcionários	da	Biblioteca	Dante	Moreira	Leite	do	IPUSP.	Da	esq.-dir.:	Aparecida	Angélica	
Zoqui	Paulovic	Sabadini	(Bibliotecária,	Chefe	técnica),	Aline	Maria	Frascareli	(Bibliotecária),	Ana	
Rita	Junqueira	Linguanotto	(Bibliotecária),	Carla	Cristina	do	Nascimento	(Bibliotecária),	Cristiane	
de	Almeida	Camara	(Bibliotecária),	Elaine	Cristina	Domingues	(Bibliotecária),	Flávio	Hermes	dos	
Santos	(Auxiliar	de	Biblioteca	e	Informação),	Lucila	Borges	Assis	(Bibliotecária),	Luzia	Franco	do	
Nascimento	(secretaria),	Renato	dos	Passos	(Técnico	de	Documentação	e	Informação),	Sandra	
Teixeira	Alves	(Bibliotecária),	Tatiana	Carvalho	de	Freitas	(Técnica	para	Assuntos	Administrativos),	
Vanessa	Cristine	de	Oliveira	Martins	(Técnica	para	Assuntos	Administrativos)	e	Wanderley	Correia	
de	Moraes	(Auxiliar	de	Biblioteca	e	Informação).	Imagens	extraídas	de	http://www.ip.usp.br/site/

2.3.4 Ações na Gestão
Nesse período, além das responsabilidades e compromissos rotineiros foi investido mais 

esforços na reorganização de algumas das atividades das seções com a criação de um serviço 
interno de apoio administrativo para realização de diagnósticos e planejamento dos serviços. Foi 
criado formulário eletrônico para pedidos de uso de nossos espaços e passamos a gerenciar nossos 
eventos e minicursos pela Plataforma de Eventos Doity, ações importantes para o aperfeiçoamento 
e a otimização dos nossos serviços.

Além dessas ações, partir de 2016, a biblioteca criou a política de Grupos de Trabalhos (GTs) 
internos para realização e otimização de algumas das atividades. Todos os GTs contaram com a 
participação	da	chefia	técnica:
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1. GT - Higienização do acervo de livros (2016 e 2019).
2. GT - Reestruturação dos minicursos oferecidos pela Biblioteca (2017-2018).
3. GT - Modernização e reorganização dos espaços físicos da Biblioteca (2017-2018).

Figura 43. Espaço de convivência com lousa interativa. Fruto do trabalho do GT Modernização 
e	reorganização	dos	espaços	físicos	da	Biblioteca	do	IPUSP

2.3.5 Acervo e sua preservação
É de conhecimento que o acervo da Biblioteca do IPUSP é considerado um dos mais completos 

e	representativos	da	área	de	Psicologia	e	ciências	afins	na	América	Latina.	Conforme	dados	
coletados em março de 2020, o acervo é composto por 38.697 livros, 7.867 teses e dissertações, 
308 testes psicológicos e 1.032 filmes (DVDs). A coleção de periódicos é composta por 953 títulos, 
dos quais 52 são correntes. Além desses documentos, o acervo é composto, ainda, por Coleções 
Especiais, acervo da Produção Intelectual do IPUSP, CDs, equipamentos e materiais relacionados 
à memória da Biblioteca e da instituição.

No período de 2016 a 2019, a Biblioteca adquiriu 1.748 livros nacionais e 662 livros estrangeiros, 
por doações e com verbas repassadas pela Reitoria da USP. Assim, foram incorporados 2.410 obras 
à coleção. No acervo de teses foram incorporadas 615 dissertações e teses, todas defendidas 
no IP, na videoteca foram inseridos 230 filmes (DVDs), a maioria doados pelos funcionários da 
Biblioteca, e no acervo de testes psicológicos foram adquiridos dois testes. 

Todas as obras (livros, teses, periódicos, DVDs, testes), inseridas no acervo são cadastradas 
no Banco de Dados Bibliográficos da USP (DEDALUS) e as teses disponibilizadas na Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações (BDTD). 

A preservação do acervo é de suma importância, considerando o valor das obras que compõem as 
coleções. De 2016 a 2019, foram encadernados 744 livros, com a verba de preservação repassada pelo 
então Sistema Integrado de Bibliotecas da USP (SIBiUSP). Nesse período, realizou-se a higienização do 
acervo	de	livros	e	das	Coleções	Especiais	“Fred	S.	Keller”	e	“César	Ades”,	com	a	verba	de	preservação	
repassada pelo então SIBiUSP, complementada pelo Instituto de Psicologia. Ainda no ano de 2019, 
ocorreu a higienização dos arquivos da Produção Intelectual do IPUSP, com verba da Unidade.
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Figura 44. Limpeza	do	acervo	dos	livros	testes	da	Biblioteca	do	IPUSP.	Wanderley	Correa	de	Moraes.

2.3.6 Produção Intelectual do IPUSP
A Biblioteca é responsável pela coleta, pelo processamento e pelo cadastramento da Produção 

Intelectual	(científica,	acadêmica,	artística	e	técnica)	do	Instituto	no	Banco	de	Dados	Bibliográficos	
da USP (DEDALUS) e no Repositório da Produção Intelectual da USP. A Tabela 25 apresenta a 
produção do IPUSP no período em questão. Ressaltamos que a produção do ano de 2019, não 
está completa.

Tabela 25. Produção Intelectual do IPUSP cadastrada no DEDALUS, no período de 2016 a 2019, 
por tipo de trabalho.

Tipo de Trabalho/Ano 2016 2017 2018 2019 Total

Artigo de jornal 2 4 2 4 12

Artigo de periódico 144 128 210 75 557

Livro 33 31 27 17 108

Capítulo de livro 146 116 169 56 487

Trabalho de evento 29 128 52 27 236

Texto na web 91 57 10 8 166

Outros 1 4 6 11 22

Total 446 468 476 198 1588
Nota. Informações extraídas do DEDALUS, em janeiro de 2020.

Nota: Em 2019, organizamos e realizamos nosso primeiro Workshop da Produção Intelectual 
do IPUSP, com o objetivo de esclarecer sobre a importância da coleta e registro da produção 
intelectual e discutir sobre o Movimento de Acesso Aberto, Dados de Pesquisa e Repositórios.
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Produção Intelectual dos funcionários da Biblioteca
Com o objetivo de oferecer subsídios à comunidade acadêmica na área de Metodologia, a 

equipe da Biblioteca contribui com a geração do conhecimento. Em 2016, participamos dos manuais 
Diretrizes para Apresentação de Dissertações e Teses da USP (3a ed.):  http://www.livrosabertos.
sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/112  ABNT, APA, ISO e Vancouver e com a apresentação 
do	trabalho	“Qualidade	de	revistas	científicas:	um	estudo	da	literatura	publicada	entre	2003	e	
2013”,	no	Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação. No ano de 2017, realizamos 
a Apresentação do livro Cognição e Comportamento de Cães: a Ciência do Nosso Melhor Amigo. 
Em 2019, iniciamos nossa participação na organização e na autoria de capítulos do livro sobre os 
“50	Anos	do	IPUSP”,	que	será	lançado	em	maio	de	2020.

2.3.7 Serviços oferecidos aos usuários
A Biblioteca atende tanto os usuários da Universidade (alunos da graduação e pós-graduação, 

pós-doutorandos, alunos especiais, docentes, pesquisadores, funcionários, entre outros), 
como usuários de outras instituições. Apresentamos a seguir as principais ações relacionadas 
a esse serviço.

Atendimento
Sempre primamos pela excelência no atendimento ao usuário e uma das marcas da Biblioteca, 

desde a sua criação, é o atendimento personalizado. Desde 2014, oferecemos o serviço da “caixa 
de	devolução”	que	permite	a	devolução	dos	materiais	por	24	horas,	sem	que	o	usuário	necessite	
comparecer ao balcão. Entre 2016 a 2019, realizamos 40.142 empréstimos e atendemos no 
setor de referência 9.997 usuários (atendimento personalizado). Nesse período registramos a 
frequência de 131.914 usuários (USP e externos).

Comutação bibliográfica
O	serviço	de	comutação	bibliográfica	permite	acesso	a	documentos	de	acervos	de	bibliotecas	

do Brasil e do exterior. No período de 2016 a 2019, atendemos 357 pedidos (artigos de periódicos, 
partes de livros, teses), para diversos usuários no país e no exterior. 

Atividades de interaçao
Nos anos de 2018 e 2019 realizamos diversas ações com o objetivo de interagir mais com 

nossa comunidade e conhecer melhor nossos usuários. As principais atividades foram: 

1. Dinâmica de Grupo (durante a Recepção dos Calouros);
2. Páscoa na Biblioteca (Decoração do Setor de Atendimento. Distribuição de chocolates);
3. Dia dos Namorados (Decoração do Setor de Atendimento. Concurso de frases. Sorteio de 

Brindes);
4. Festa Julhina (doces juninos para os usuários);
5. Dia das Crianças na Biblioteca (Distribuição de pipocas);
6. Halloween na Biblioteca (Decoração da Biblioteca. Distribuição de guloseimas);
7. Natal na Biblioteca (Decoração com materiais reutilizados. Montagem: Árvore dos desejos).
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2.3.8 Visitas orientadas
As visitas orientadas têm como objetivo fornecer informações sobre o funcionamento da 

Biblioteca:	os	serviços	e	produtos	oferecidos	e	suas	características.	Além	de	visitas	de	profissionais	
de	outras	bibliotecas,	recebemos	frequentemente	a	visita	de	profissionais	de	instituições	nacionais	
e internacionais e alunos de Psicologia de outras instituições. Destaque para a participação da 
Biblioteca	nas	visitas	de	grupos	de	alunos	do	Ensino	Médio	no	evento	“USP	e	as	Profissões”.	
No período de 2016 a 2019 realizamos 18 visitas e recebemos 494 pessoas.

Figura 45. Visita do Prof. Dr. Daniel Nivagara, Diretor da Universidade Pedagógica de Moçambique 
e a Profa. Aida Duarte Binze. Biblioteca Dante Moreira Leite, 10 nov. de 2016.

2.3.9 Minicursos, palestras, aulas e workshop
A	Biblioteca	organiza	e	ministra	periodicamente	minicursos,	aulas,	palestras	e	workshops	sobre	

as	temáticas	de	pesquisa	e	publicações	científicas.	Apresentamos	resumidamente	nas	Tabelas	26	
e 27, os cursos oferecidos na Biblioteca e solicitados por outras instituições.

Tabela 26. Minicursos/treinamentos	programados	pela	Biblioteca	(agenda),	solicitados	por	
docentes e por outras instituições, no período de 2016 a 2019

Minicursos / Oficinas Total Participantes Horas

Artigo	científico:	dos	fundamentos	à	submissão 21 253 62

Artigos de Revisão 1 16 3

Base de Dados: onde pesquisar 25 243 80

Base de Dados e EndNote 1 63 2

Base de Dados e Gerenciadores de Referência 2 41 6

Capacitações Fontes de Informação da BVS-Psi 1 50 6

Como	elaborar	artigos	Científicos	utilizando	normas	
da APA 1 22 4
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Minicursos / Oficinas Total Participantes Horas

Construção da pergunta de pesquisa e revisão 
sistemática 1 8 3

EndNote Basic 1 2 3

EndNote Basic e Acesso às Bases de Dados 7 99 22

Escrita	Científica	-	Livros	e	Capítulos	de	Livro	 1 17 3

Ferramentas Scholar Google; Research ID (Web of 
Science) e Scopus 1 8 2

Indexação / Serviços e produtos da Biblioteca do 
IPUSP (Aula) 1 40 4

Indicadores Bibliométricos de Pesquisa 5 25 15

Mendeley 9 78 26

Oficina Plataforma Turnitim (parceria SIBiUSP e 
Núcleo de Publicações) 1 15 3

Orientações de Pesquisas em Base de Dados 1 7 3

Revisões de Literatura 2 36 6

Qualidade das Revistas 1 22 2

Workshop	ORCiD	USP	São	Paulo	no	IPUSP	(parceria	
com o então SIBiUSP) 1 54 3

84 1099 258

Tabela 27. Palestras	apresentadas	em	eventos	acadêmicos	ministradas	pela	equipe	da	Biblioteca	
do IPUSP, no período de 2016 a 2019

Palestras Total Participantes Total de Horas

Onde Publicar seu Manuscrito
(II Fórum de Publicações em Psicologia - IPUSP, 2017) 1 30 1

A Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP: Serviços 
e Produtos (Encontro Anual de Alunos do Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia do IPUSP: março de 
2016, 2017, 2018 e 2019)

4 320 2

Apoio da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto 
de Psicologia da USP em Atividades de Ensino e 
Pesquisa do IPUSP (Seminário Compartilhando 
Conhecimentos e Práticas no Contexto da 
Informação - SIBiUSP, 2017)

1 30 1

Palestra: O Centro de Memória do IPUSP
(Atividade	da	Oficina:	Resgatando	e	Preservando	
a Memória da Psicologia na USP, organizada 
pelo Grupo de Pesquisa, Tempo, Memória e 
Pertencimento do IEA-USP, 25.09.2018)

1 15 3

Total 7 395 7
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Desde o ano de 2006, a Biblioteca colabora com aulas sobre pesquisa e metodologia 
do	trabalho	científico,	na	disciplina	PSC	-	2632:	Pesquisa	em	Psicologia	Clínica	e	Psicanálise.	
No período de 2016 a 2019 participamos com 25 aulas/treinamentos e orientamos no trabalho 
final	(normalização).	Para	aproximadamente	20	alunos,	totalizando	75	horas.

Nesse contexto no período de 2016 a 2019, ministramos o total de 116 minicursos/
treinamentos/palestras/aulas, para 1.514 usuários.

2.3.10 Principais eventos e exposições organizados pela Biblioteca
Dentre os vários eventos e exposições que organizamos destacamos três que acontecem 

periodicamente:

1. Recepção aos Calouros: Demonstração dos nossos espaços, principais serviços e produtos; 
normalmente oferecemos um café e entrega de brindes.

2. Coletiva de Autores: Tem como objetivo divulgar os livros de autoria ou organizados por 
professores e técnicos do IPUSP, lançados durante o ano. Durante o evento os autores 
falam resumidamente sobre a obra; após as apresentações oferecemos um café em 
homenagem aos autores.

3. Semana do Livro e da Biblioteca: Organizada de acordo com a proposta da Agência USP 
de Gestão de Informação Acadêmica (AGUIA).

Figura 46. Recepção	aos	Calouros	(2018).	Dinâmica	de	Grupo.	Salão	de	Estudos	Lígia	A.	Amaral	
da	Biblioteca	do	IPUSP.	
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Figura 47. Recepção	aos	Calouros	(2018).	Biblioteca	do	IPUSP.

No período de 2016 a 2019, organizamos e realizamos: 13 eventos e 19 exposições, 
apresentados resumidamente nas Tabelas abaixo.
Nota: Retomamos a Coletiva de Autores no ano de 2016, a última realizada foi no ano de 2002.

Figura 48. Coletivas	de	Autores	(2017,	2018	e	2019).	Salão	de	Estudos	Lígia	A.	Amaral	da	
Biblioteca	do	IPUSP.
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Tabela 28. Eventos	organizados	pela	Biblioteca	do	IPUSP,	no	período	de	2016	a	2019

Evento Data

1) Recepção dos Calouros 2016 19 de fev. de 2016

2) Inauguração do Museu de Psicologia do IPUSP
(Com	abertura	oficial	e	participação	da	Reitoria	da	USP)

06 de maio de 2016

3) Comemoração do Dia do Psicólogo / VI Coletiva de Autores do IPUSP 
2016 / Apresentação do novo site do IPUSP 

31 de ago. de 2016

4) Conversando com Margarida [Maggi] Hoffman Windholz sobre Fred S. 
Keller (Conversa e Lançamento de livro da Professora) 

15 de set. de 2016

5) Recepção dos Calouros 2017 13 de mar. de 2017

6) VII Coletiva de Autores do IPUSP 2017 25 de out. de 2017

7) Homenagem aos Alunos que mais Emprestaram Livros em 2017 01 de mar. de 2018

8) Recepção dos Calouros 2018 05 de mar. de 2018

9)	Workshop	ORCiD	USP	São	Paulo	no	IPUSP	(parceria	com	a	AGUIA) 04 de maio de 2018

10) VIII Coletiva de Autores do IPUSP 2018 27 de ago. de 2018

11)	Oficina	de	Recorte,	Colagem	e	Montagem	em	Fanzines
(Com dinâmica - Fanzinoterapia)

25 de out. de 2018

12) Recepção dos Calouros 2019 19 de fev. de 2019

13)	Workshop	da	Produção	Intelectual	do	IPUSP	 23 de set. de 2019

Figura 49. Abertura do evento Conversando com Margarida [Maggi] Hoffman Windholz sobre 
Fred S. Keller. Aparecida Angélica Z. Paulovic Sabadini e Prof. Andrés Antúnez. Salão de Estudos 
Lígia	A.	Amaral	da	Biblioteca	do	IPUSP,	15	de	set.	de	2016.
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Figura 50. Profa. Margarida Windholz, durante o evento Conversando com Margarida [Maggi] 
Hoffman Windholz sobre Fred S. Keller. Salão	de	Estudos	Lígia	A.	Amaral	da	Biblioteca	do	IPUSP,	
15 de set. de 2016.

Tabela 29. Exposições	organizadas	pela	Biblioteca	do	IPUSP,	no	período	de	2016	a	2019

Exposição Data

1) Exposição Profa. Emérita Maria Helena Souza Patto (Fotos e livros) 16 de mar. a abr. de 
2016

2) Exposição Prof. César Ades (Contou com 16 banners grandes ilustrados 
–	biografia,	momentos	na	acadêmia	etc.;	diversas	fotos;	documentos	
e objetos pessoais; álbuns de fotos; livros da Coleção Especial “César 
Ades”,	produção	intelectual	do	professor)	

6 de maio a 25 de ago. 
de 2016

3) Exposição VII Coletiva de Autores do IPUSP 2016 (Banners pequenos 
sobre os livros e Exposição das obras)

31 de ago. a 10 jun. 
2016

4) Exposição Profa. Emérita Sylvia Leser de Mello (Fotos e livros) 15 de jun. a jul. de 
2016

5) Exposição Margarida [Maggi] Hoffman Windholz (Painéis em madeira: 
Vida e Obra, folder sobre a professora, fotos, documentos e livros)

24 de out. a dez. de 
2016

6) Exposição Mês das Mães na Biblioteca Dante Moreira Leite
(Fotos	das	mães	do	IPUSP,	com	seus	filhos/mães) Maio a jun. de 2017

7) Exposições de DVDs - Dia do Orgulho LGBT e Cinema Latino-Americano 
(Na Videoteca) Jun. a jul. 2017

8) Exposição: Dia Internacional de Combate às Drogas (Painéis e 
documentos)

Segunda quinzena de 
jun. a ago. de 2017 

Continua...
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Exposição Data

9) Exposição VII Coletiva de Autores do IPUSP 2017 (Banners pequenos 
sobre os livros e Exposição das obras) 

25 de out. a nov. de 
2017

10) Melanie Klein: Genealogia Acadêmica
(Painel e documentos)

Dez. de 2017 a fev. de 
2018

11) Exposição Profa. Emérita Eda Tassara (Fotos, documentos e livros) 7 de fev. a abr. de 2018

12) Exposição de DVDs sobre a Temática Mulher (na videoteca) 5 a 9 de mar. 2018

13) Exposição Olhares sobre o Patrimônio Cultural da Eslovênia 
(Apresentou em banners ilustrativos um panorama sobre a Eslovênia, 
sua cultura, arte e gastronomia. Foram expostos objetos trazidos do país 
(peças, bordados, esculturas, telas, entre outros).

15 de março a maio de 
2018

14) Exposição Profa. Emérita Zelia Ramozzi-Chiarottino (Fotos e livros) 13 de jun. a jul. de 
2018

15) Exposição VIII Coletiva de Autores do IPUSP 2018 (Banners e Exposição 
das obras)

27 a 28 de ago. de 
2018

16) Exposição Prof. Emérito Lino de Macedo (Fotos e livros) 29 de ago. a set. de 
2018

17) Exposição Dobraduras e Varal de Zines do Coletivo Sarau Comics 
Edition (Exposição de Fanzines)

25 de out. a nov. de 
2018

18) Exposição Dia Mundial da Saúde Mental (Documentos e livros) 08 a 23 de out. de 2018

19)	Exposição	“40	Anos	da	Academia	Paulista	de	Psicologia	(APP)”	(com	
material a APP) (Fotos dos acadêmicos e momentos históricos da APP, 
documentos, Boletim da APP, teses premiadas e objetos)

07 de dez. 2019 a fev. 
de 2020

2.3.11 Eventos organizados em parceria com a Biblioteca
Apresentamos a seguir os eventos organizados por outros departamentos/instituições que 

contaram com a colaboração na organização ou parceria da Biblioteca e foram realizados no 
Salão de Estudos Lígia A. Amaral.

Tabela 30. Eventos organizados por outros departamentos/instituições que contaram com a 
colaboração	na	organização	ou	parceria	da	Biblioteca	do	IPUSP,	realizados	no	período	de	2016	a	2019

Evento Quant. Data

Feira e Recepção na Biblioteca / Inauguração da Casa de 
Cultura Indígena (Organização: Serviço Rede de Atenção à Pessoa 
Indígena (IPUSP/PSE) e lideranças da Terra Indígena do Jaraguá. 

1 6 de mar. 2017

Lançamentos de livros de docentes do IPUSP 4 2017-2018

Saraus:
1) Sarau para Todas e para Todos (Atividade de encerramento do 
I Seminário de Cultura e Extensão do IPUSP)
2) Sarau na Biblioteca (Atividade de encerramento do II Seminário 
Martín-Baró. Organização: Grupo de Estudos Martín-Baró e América 
Latina (GEMBAL), PROLAM/USP e LIEPPE/IPUSP)

2

25 ago. 2017

12 de nov. 2019
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Evento Quant. Data

Café e Lançamento de livro (Parte da atividade do Congresso 
Internacional de Historia, Cultura e Historia en la Creación Intelectual 
en Europa y América Latina, Siglos XIX- XX)

1 18 de maio 2018

Oficina	de	Encadernação	da	Biblioteca	do	IPUSP	(A	atividade	foi	
parte do II Festival de Cultura do IPUSP) 1 22 de nov. 2019

40 Anos da Academia Paulista de Psicologia (APP).
(Com	abertura	oficial,	palestras,	coquetel,	almoço	e	homenagens) 1 7 de dez. 2019

Total 10

Figura 51. Sarau	na	Biblioteca	com	Oswaldo	Castanheira,	Atividade	de	encerramento	do	II	Seminário	
Ignácio	Martín-Baró	e	a	Luta	dos	Povos	Latinoamericanos.	Organização:	Grupo	de	Estudos	
Martín-Baró	e	América	Latina	(GEMBAL),	PROLAM/	USP	e	LIEPPE/IPUSP.	Salão	de	Estudos	Ligia	A.	
Amaral	da	Biblioteca	do	IPUSP,	12	de	nov.	de	2019.

2.3.12 Evento internacional
Em 15 de março de 2018, a Biblioteca realizou o primeiro evento internacional com a 

palestra	“Patrimônio	Cultural:	Gastronomia	da	Eslovênia”,	ministrada	por	Janez	Bogataj,	Professor	
Emérito da Universidade de Liubliana, Eslovênia e referência internacional nas áreas de Etnologia 
e Antropologia Cultural. A tradução consecutiva (Inglês para o Português) foi realizada pelo Prof. 
Christian	Dunker.	O	evento	foi	organizado	pela	Biblioteca	e	União	dos	Eslovenos	do	Brasil	(UEB),	
com o relevante apoio da direção do IPUSP. Após a palestra houve degustação de um prato típico do 
país	e	abertura	da	exposição	“Olhares	sobre	o	Patrimônio	Cultural	da	Eslovênia”.	O	evento	contou	
com	professores,	alunos	e	funcionários	do	Instituto	e	da	Universidade,	profissionais	externos	a	
USP, membros da UEB e representantes do Consulado da Eslovênia em São Paulo e da Embaixada 
da República da Eslovênia em Brasília.
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Figura 52. Palestra: Patrimônio Cultural: Gastronomia da Eslovênia. Aparecida Angélica Z. 
Paulovic	Sabadini,	Prof.	Janez	Bogataj	e	Prof.	Christian	Dunker.	Auditório	Carolina	M.	Bori	do	
IPUSP, 15 de mar. 2018. 

Figura 53. Palestra: Patrimônio Cultural: Gastronomia da Eslovênia. Profa. Marilene Proença 
de	Souza	e	Aparecida	Angélica	Z.	Paulovic	Sabadini.	Auditório	Carolina	M.	Bori	do	IPUSP,	15	de	
mar. 2018. 
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Figura 54. Fontes	de	divulgação	e	comunicação	da	Biblioteca	Dante	Moreira	Leite	do	IPUSP

2.3.13 Comunicação e divulgação
A Biblioteca utiliza diversos recursos para ampliar a disseminação da informação entre 

a comunidade interna e externa à USP, destacamos: Boletim Informativo (até 2018), Site da 
Biblioteca ( http://www.ip.usp.br/site/biblioteca/biblioteca/ ), Facebook. (	https://www.facebook.com/
bibliotecaipusp/?ref=bookmarks	)	e	o	Boletim	Interno	de	Comunicação	“Dante	Comunica”.	Os	recursos	
de comunicação, como lista de novas aquisições, agenda de eventos, murais e o e-mail foram, 
também, amplamente utilizados pela Biblioteca como meios de levar a informação à comunidade

2.3.14 Coordenação do PePSIC
Coordenado pela Biblioteca, o Portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC,  http://

portal.pepsic.bvsalud.org )	publica	revistas	científicas	em	formato	eletrônico.	Há	15	anos,	assegura	o	
acesso aberto ao texto completo de artigos, a visibilidade da produção gerada no Brasil e América 
Latina, promove citações cruzadas entre os países da região, além de reunir periódicos de Psicologia 
dos portais SciELO latino-americanos. Atualmente conta com 112 títulos de revistas, sendo 
88 correntes. No período de 2016 a 2019, foi publicado no Portal: 327 fascículos e 4.465 artigos.

Nota: O PePSIC ocupa a 66ª posição dentre os maiores portais de acesso aberto do mundo de 
acordo com o RANKING WEB OF REPOSITORIES - TRANSPARENT RANKING: Portals of Journals by 
Google Scholar (July 2019), onde foram apresentados o rank de 201 portais ( https://repositories.
webometrics.info/en/node/33 ).
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2.3.15 Coordenação da terminologia em Psicologia (vocabulário 
controlado)

Criado pela Biblioteca, em 1973, essa importante fonte de informação (disponível em  http://
newpsi.bvs-psi.org.br/ ) é gerenciada e alimentada por sua equipe. Atualmente, conta com 6.557 
termos hierarquizados. Esse trabalho tem sido de grande utilidade para a comunidade acadêmica 
na atribuição de descritores/palavras-chave em publicações e bases de dados.

2.3.16 Projetos Contemplados

Pró-Reitoria de Cultura e Extenção Universitária da USP (PRCEU-USP)
Durante o ano de 2016, administramos o Projeto “Infraestrutura para o Museu de Psicologia 

da	Universidade	de	São	Paulo”,	contemplado	pela	PRCEU-USP,	em	2015.	

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
Em 11 de julho de 2019, adquirimos um Portão de Segurança (Antena de Detecção RFID 

GATE), da empresa Bibliotheca Transforming Libraries, com verba de Projeto de Infraestrutura 
Institucional para Pesquisa FAPESP, com o apoio da direção do IPUSP.

A aquisição desse novo equipamento foi uma grande conquista para a Biblioteca, pois o estudo 
para a implantação do sistema RFID no nosso acervo de livros começou em 2008, em parceria com 
a então empresa 3M; e, a colagem das etiquetas RFID nos livros, em 2012. Em 2018, solicitamos 
à	diretoria	do	IPUSP	a	aquisição	do	referido	equipamento,	para	finalmente	implementarmos	o	
sistema	RFID.	Com	a	aprovação	da	direção	fizemos	parte	do	projeto	citado	e	fomos	contemplados.

Nota: A Biblioteca do IPUSP é a primeira na Universidade de São Paulo a operar com a tecnologia 
RFID	(Identificação	por	Radiofrequência)	da	empresa	Bibliotheca	Transforming	Libraries.

Figura 55. Instalação	da	Antena	RFID	Gate.	Biblioteca	Dante	Moreira	Leite	do	IPUSP,	04	de	julho	
de 2018.
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Participação em Projetos
Nos anos de 2016 a 2018, participamos do Projeto de Cultura e Extensão Universitária 

(PRCEU-USP): “Trilhas do Passado-presente, Caminhos para o Futuro: a Memória Institucional do 
IPUSP”,	do	Laboratório	de	Psicologia	Socioambiental	e	Intervenção	(LAPSI),	do	Departamento	de	
Psicologia Social e do Trabalho do IPUSP. E, em 2017 a 2018, participamos do Projeto de Pesquisa: 
“Estudo	de	Usuários	da	Informação”,	coordenado	por	um	docente	da	Escola	de	Comunicações	
e Artes da USP. Os resultados obtidos possibilitou-nos uma maior caracterização dos usuários 
da Biblioteca.

Apoio às atividades do IPUSP realizadas nas dependências da Biblioteca
Os espaços da Biblioteca, equipados com projetores, computadores, equipamento para 

videoconferência, televisão etc., são utilizados para diversas atividades acadêmicas do IPUSP. No 
período em questão registramos o uso em 1.373 (Tabela 31).

Tabela 31. Usos	das	salas	da	Biblioteca	Dante	Moreira	Leite	para	atividades	de	ensino,	pesquisa	
e extensão do Instituto de Psicologia da USP, no período de 2016 a 2019

Salas 2016 2017 2018 2019 Total

Auditório, Sala de Capacitação, Auditório Maria 
Amelia Matos, Sala de Reuniões, Salão de 
Estudos Lígia Amaral

366 376 277 354 1373

Fonte: Informações extraídas dos relatórios mensais da Biblioteca do IPUSP.

Participação em Grupos de Trabalho (GT) e de Pesquisa
No período de 2017 a 2018, organizamos e participamos do Grupo de Trabalho “Reestruturação 

da	Arquitetura	da	Informação	do	Website	do	IPUSP”,	parte	do	trabalho	do	Projeto	de	Reformulação	
do	Website	do	Instituto.	O	grupo	contou	com	cinco	funcionárias	da	Biblioteca	e	com	a	chefia	da	
Seção de Informática do IPUSP. Foi feito o mapeamento das páginas, estudo teórico dessa área 
de conhecimento, elaboração e combinação de sistemas de organização, rotulação, navegação 
e usabilidade do website.

No segundo semestre de 2018, colaboramos com o Grupo de Trabalho “Produção de Vídeo em 
Homenagem	Póstuma	ao	Prof.	Arno	Engelmann”,	produzido	pelo	Programa	de	Pós-Graduação	em	
Psicobiologia da FFCLRP-USP. A Biblioteca se encarregou da coleta de depoimentos de docentes 
e funcionários do IPUSP sobre o homenageado.

Desde	2018,	a	chefia	técnica	participa	como	colaboradora	do	“Grupo	de	Pesquisa,	Tempo,	
Memória	e	Pertencimento	do	Instituto	de	Estudos	Avançados	da	USP”.	Em	2018,	colaborou	na	
organização	da	Oficina:	Resgatando	e	Preservando	a	Memória	da	Psicologia	na	USP.

Participação dos funcionários em comissões do IPUSP
No período de 2016 a 2019, destacamos nossas colaborações em nove comissões/comitês/

núcleo do Instituto:

1. Conselho Técnico Administrativo (CTA);
2. Comitê Gestor;
3. Núcleo de Publicações;
4. Comissão de Informática;
5. Comissão de Reformulação do Site do IPUSP;
6. Conselho Consultivo do Museu de Psicologia do IPUSP;
7. GT Infraestrutura do IPUSP;
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8. Comissão	de	Publicação	da	Revista	“Psicologia	USP”	(até	2017);
9. Comissão	“50	Anos	do	IPUSP”.

Apoio às publicações editadas pelo IPUSP
A Biblioteca sempre apoiou e contribuiu com o trabalho das publicações do Instituto. Com o 

periódico Psicologia USP, participamos das reuniões da Comissão Executiva, dos projetos e da 
coordenação do Sistema de Submissão Eletrônico (ScholarOne), até 2017; a estagiária da revista 
fica	alocada	na	Biblioteca.	O	trabalho	de	indexação	dos	periódicos	Psicologia USP, Estilos da 
Clínica, Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, na base de dados LILACS, também é realizado 
pela Biblioteca.

Participação em Grupos de Trabalho da AGUIA
A Biblioteca participou ativamente em três Grupos de Trabalhos (GTs) do então SIBiUSP, 

atual Agência USP de Gestão da Informação Acadêmica (AGUIA):

1. GT DiTeses II - Manual: Diretrizes para apresentação de dissertações e teses da USP, até 
2018;

2. GT Trabalhos Acadêmicos, até 2018;
3. GT Vocabulário Controlado da USP, até 2017.

Outras atividades
Ainda nesse período, realizamos os trabalhos:

1. Coordenação das atividades referentes a divulgação, indicação e submissão de trabalhos 
de docentes do IPUSP para concorrer ao Prêmio Péter Murányi 2018 - Saúde. (jun. de 
2017 a abr. de 2018).

2. Apoio à Comissão Qualis Livros (Psicologia) - CAPES (2016 e 2017). Recebimento e 
organização dos materiais enviados pelas instituições inscritas no Programa de Avaliação 
de Livros CAPES. Em 2016 e 2017, recebemos a Comissão na Biblioteca, para a Avaliação 
dos livros. 

3. Colaboração com a Comissão Qualis Periódicos (Psicologia) - CAPES (2017 e 2019).

2.4. Museu do Instituto de Psicologia
O Museu de Psicologia (MuP-IPUSP) teve a sua criação aprovada em outubro de 2015, durante 

a 448ª reunião da Congregação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP). 
Suas atividades derivam do Centro de Memória do IP, em funcionamento desde 2001 e com extensa 
atividade na área de divulgação e preservação da memória do Instituto tendo recolhido, ao longo 
dos	anos,	materiais	bibliográficos,	documentos	e	objetos	que	hoje	compõem	o	acervo	do	Museu.

A	inauguração	oficial	do	Museu	ocorreu	em	6	de	maio	de	2016,	ocasião	em	que	foi	aberta	a	
Exposição	“César	Ades”	e	inauguradas	a	“Galeria	do	Diretores”	e	a	“Linha	do	Tempo	do	Centro	
de	Memória	do	IPUSP”.	Como	estrutura,	o	recém-inaugurado	museu	contava	ainda	com	quatro	
vitrines com equipamentos relevantes do ponto de vista da história da Psicologia na USP (relógio 
de	parede,	máquina	de	escrever,	filmadora	etc.),	no	primeiro	andar	do	Serviço	de	Biblioteca	
e	Documentação	“Dante	Moreira	Leite”,	onde	também	se	localiza	uma	sala	de	trabalho	e	de	
guarda	dos	acervos	(Sala	da	“Coordenação”),	o	auditório	“Profa.	Maria	Amélia	Matos”	e	Sala	de	
Reuniões	(Sala	“Fred	Keller”),	na	qual	se	encontra	o	acervo	bibliográfico	doado	pela	família	do	
homenageado ao CM-IPUSP. Com exceção do primeiro, os demais espaços informados constituem-
se em espaços de usos diversos e gerenciados pela Biblioteca, e se relacionam com o Museu 
apenas pelas placas em suas portas.
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Pouco depois, em 5 de junho de 2016, a seguinte uma Nota de Esclarecimento com tom de 
encerramento das atividades foi publicada no site do Centro de Memória:

Informamos que em 19 de outubro de 2015 foi criado o Museu de Psicologia do Instituto de 
Psicologia da USP, a partir do acervo e dos trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Memória do 
Instituto de Psicologia da USP (CM-IPUSP). A proposta de criação do Museu de Psicologia, aprovada 
pela Congregação do IPUSP, foi apresentada pelo então diretor do Instituto, Prof. Dr. Gerson 
Yukio	Tomanari,	e	pela	então	coordenadora	do	CM-IPUSP,	a	bibliotecária	Aparecida	Angélica	Z.	
Paulovic Sabadini.

A equipe do Centro de Memória do IPUSP decidiu manter o site do Centro no ar como um 
registro dos trabalhos desenvolvidos desde sua criação, em 2001, até a inauguração do Museu, 
em maio de 2016. Agradecemos a todos que se dedicaram ao projeto e trabalharam direta ou 
indiretamente nas atividades desenvolvidas pelo CM-IPUSP durante esses anos e, especialmente, 
ao criador da instituição, Prof. César Ades (in memoriam), grande precursor dos trabalhos de 
resgate e preservação da memória da Psicologia na USP.

No plano institucional, a transformação do Centro de Memória do Instituto de Psicologia 
em	Museu	de	Psicologia	trouxe	para	a	pauta	o	desafio	de	se	atender,	ainda	que	minimamente,	
as	determinações	da	legislação	específica	do	setor,	o	Estatuto	de	Museus	(Lei	nº	11.904/2009).	
Não sendo mais um projeto desenvolvido pela equipe da Biblioteca Dante Moreira Leite, tornam-se 
as	principais	metas	do	projeto	tanto	a	estruturação	física	quanto	a	oficialização	do	Museu	–	no	
Regimento e no Organograma do Instituto –, como a elaboração da Política de Aquisições e 
do Plano Museológico do MuP-IPUSP, documentos obrigatórios por Lei (artigos 38 e 44-47 do 
Estatuto de Museus).

Tais	metas,	contudo,	ficaram	em	suspensão	até	maio	2018,	quando	fomos	transferidos	para	
o Instituto com o intuito de dar andamento às ações do Museu de Psicologia, ocasião na qual 
apresentamos um Plano de Trabalho inicial, que apresentava como prioridades:

• Estrutura Administrativa: Incorporação do Museu ao Organograma e ao Regimento do 
Instituto de Psicologia;

• Plano	Museológico	e	Regimento	Interno	do	Museu:	Definir	escopo	de	atuação,	missão	e	
política de acervos;

• Estrutura Operacional: Viabilizar recursos humanos, espaço físico, mobiliário e equipamentos 
adequados para exposições, tarefas administrativas e preservação do acervo.

Entre maio e agosto de 2018, as atividades concentraram-se na redação do Regimento 
Interno do Museu, aprovado pela Congregação do IPUSP em 20/08/2018 e em estudos visando 
à elaboração da política de aquisições e do plano museológico do MuP. Também foi elaborada 
uma minuta de alteração do Regimento do Instituto visando à inclusão do Museu, a qual foi 
aprovada na 485ª Congregação, realizada em setembro de 2018, de onde seguiu para apreciação 
da Procuradoria Geral da Universidade.

Como parte das atividades de comemoração ao Dia do Psicólogo (27 de agosto) projetamos, 
executamos	e	inauguramos	o	Painel	Temático	“De	Centro	de	Memória	a	Museu	de	Psicologia”,	que	foi	
reelaborado a partir de painel existente concebido pela equipe da Biblioteca quando da inauguração 
do	Museu.	Na	mesma	ocasião,	foram	concebidos	e	divulgados	os	cartazes	e	filipetas	com	a	campanha	
“Que Museu Queremos?, a partir da qual se buscava uma maior interação com a comunidade do 
IPUSP, bem como informar os contatos e sobre as premissas para a estruturação do MuP.

No bojo da construção de estrutura para o MuP, a Direção do IPUSP, juntamente com a 
Comissão de Pesquisa, aprovou mobiliário (mapoteca) e equipamentos informática (computador 
para	trabalhos	gráficos)	e	de	monitoramento	ambiental	(desumidificador	e	no	projeto	para	
uso da Reserva Técnica Institucional Fapesp referente aos anos 2017-2018. As solicitações 
o valor total de R$ 26.686,86, aguardam aprovação daquela agência de fomento para a que 
sejam efetivadas.
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Dando continuidade aos estudos subsidiários à elaboração do Plano Museológico e à Política 
de	Aquisições,	com	o	levantamento	de	museus	congêneres	ou	com	afinidade	temática	ao	MuP.	
A	campanha	“Que	Museu	Queremos”	foi	retomada,	mas	agora	a	partir	de	envio	de	e-mails	a	toda	
a comunidade do IPUSP.

Figura 56. Campanha “ Que Museu queremos?”, Instituto de Psicologia USP

Paralelamente	a	estas	ações,	reestabelecemos	o	contato	com	o	grupo	de	profissionais	
dos	museus	da	USP,	o	qual	tem	se	reunido	desde	outubro	de	2018	com	a	finalidade	viabilizar	a	
cooperação	técnica	e	institucional	entre	os	profissionais	e	museus	da	Universidade,	bem	como	
de propor um evento aberto ao público durante a Semana Nacional de Museus (maio de 2020).

Do ponto de vista operacional, e também alinhado à Portaria GR 6959, de 18 de agosto de 
2017, o reconhecimento do Museu de Psicologia também traria consigo um quadro mínimo de 
funcionários, questão que se torna mais relevante quanto mais aumentamos a visibilidade do 
Museu não apenas em termos físicos como também de espaço virtual pois, vale dizer, que quando 
assumimos o trabalhos o MuP já se encontrava cadastrado no Portal Museus.br, gerando, além 
de compromissos com o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), uma recorrência de e-mails 
solicitando informações sobre o museu e suas ações.
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Do ponto de vista institucional, trata-se de superar o status de projeto em prol de uma 
estruturação mais concreta, desvinculando a iniciativa se pessoas para que se possa reconhecer 
o MuP como parte integrante do IPUSP, com uma missão clara e necessária e com potencial de 
contribuições efetivas não apenas para a extensão, mas também para o ensino e para a pesquisa. 
Nesse sentido, mais um passo foi dado em 2019, com a posse do Conselho Consultivo do Museu 
de Psicologia, composto por representantes do Instituto e membros convidados.

Figura 57. Posse do Conselho do Museu do Instituto de Psicologia. Da esquerda para a direita: 
Prof. Dr. Antonio Euzébios Filho, Marcelo Lábaki Agostinho, Representação Discente, José Hermes 
Martins Pereira, Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza, Profa. Dra. Daniela Maria Oliveira 
Bonci,	Angélica	Sabadini	e	Profa.	Dra.	Carmem	Rotondano	Taverna,	novembro	2019.

2.5. Comunicação Institucional 
O principal objetivo do Serviço de Apoio Institucional é estruturar as atividades de comunicação 

no Instituto de Psicologia (IP Comunica) de modo que a sociedade conheça, participe e usufrua das 
ofertas de ensino, pesquisa e serviços da unidade. Tal perspectiva condiz com o compromisso de a 
universidade incluir a população e a mídia no debate de temas de ciência, tecnologia e inovação. 

Durante a presente gestão, o IP Comunica trabalhou nas atividades de rotina que envolveram a difusão 
da produção acadêmica, das informações administrativas e culturais realizadas no IP e na USP destinadas 
à nossa comunidade, por meio dos três e-mails institucionais ( ipcomunica@usp.br  ,  contao_ip@usp.br   e   
 psico.usp@usp.br  ), além da cobertura de eventos e pesquisas por meio de produção de textos 
e	matérias,	cobertura	fotográfica,	criação	e	edição	de	vídeos	e	imagens;	da	gerência	de	redes	
sociais	institucionais	(YouTube,	Issuu	e	as	contas	do	Facebook	do	IPUSP	e	Portal	de	Divulgação	
Científica:	 https://sites.usp.br/psicousp/ ) e de dois sites do IP:   www.ip.usp.br  e  https://sites.usp.br/psicousp/ .

Os quatro anos de gestão da atual diretoria do IPUSP foram marcados por intensa produtividade 
e avanços importantes foram feitos para o estabelecimento das atividades de comunicação no 
Instituto de Psicologia, conforme estão apresentados neste documento.
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2.5.1 Projetos

Revista psico.usp
Em	agosto	de	2016	foi	finalizado	o	projeto	online	e	o	de	preparação	para	a	impressão	e	

distribuição do número 2/3 da revista psico.usp, n.3/4 que traz um especial sobre Gênero.

Portal de Divulgação Científica do Instituto de Psicologia da USP: psico.usp
Em 2017, foi iniciado o projeto de criação de uma plataforma online para abrigar toda a 

produção escrita sobre as pesquisas do IP e de novos conteúdos digitais no Portal de Divulgação 
Científica	do	Instituto	de	Psicologia	da	USP:	 psico.usp .

Trata-se de uma plataforma online de acesso aberto e irrestrito do Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo que funciona como um canal de comunicação dessa Instituição 
com a sociedade, visando principalmente à divulgação das pesquisas e a trabalhos produzidos 
internamente para o público geral. O site centraliza, em um só canal, todo conteúdo acadêmico 
e de pesquisas produzido no IP para ser difundido ao público geral. Desta forma, tem como 
objetivo	principal,	democratizar	o	acesso	à	informação	científica	em	Psicologia,	promovendo	
maior conhecimento da área pela população em geral. 

Reunimos no Portal matérias, notas, vídeos e podcasts sobre a produção acadêmica do IPUSP 
dos últimos cinco anos, que constavam no site institucional da unidade. Além disso, são incluídos 
o conteúdo publicado pelas mídias USP (Jornal da USP e Agência Universitária de Notícias da ECA). 

 

Figura 58. Site	do	Portal	de	Divulgação	Científica	do	IPUSP:	psico.usp	lançados	em	março	de	2017
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Dossiê Transtorno do Espectro Autista
Lançado em 2019, o Dossiê Transtorno do Espectro Autista (TEA) do Portal de Divulgação 

Científica	do	IPUSP:	psico.usp,	que	reúne	16	matérias	sobre	o	tema	sobre	as	sobre	pesquisas	
realizadas no IPUSP sobre o tema. 

Nele, há a tentativa de esclareceer questões sobre o conceito, o diagnóstico, a legislação, 
a inclusão, o processo de aprendizagem, a ciência aplicada, metodologia e possibilidades de 
tratamento do TEA.

O material foi produzido por estagiários, estudantes de Letras, contratados pelo Programa de 
Estágios	Pagos	pela	USP,	da	Pró-Reitoria	de	Graduação.	Unindo	os	esforços	para	ratificar	o	conteúdo	
das matérias, contamos a consultoria Técnicas dos docentes Francisco Baptista Assumpção Junior, 
Marcelo Fernandes da Costa e Maria Martha Costa Hübner.

Figura 59. Site: https://sites.usp.br/psicousp/category/dossies/autismo/

Figura 60. Facebook	do	Portal	de	Divulgação	Científica
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2.5.2 Assessoria de Imprensa
Visa	a	dar	suporte	a	profissionais	de	veículos	de	comunicação	que	procuram	o	Instituto	

de Psicologia para solicitar a indicação de professores, técnicos e pesquisadores de graduação, 
pós-graduação e pós-doc para comentar sobre os mais variados assuntos que envolvem a Psicologia 
e o IPUSP. 

Para estruturar as ações, contamos com um banco de dados banco dados que contém o 
contato dos pesquisadores e professores.

Até 4/11/2019, foram cadastrados 1250 especialistas
Em média são feitos 30 atendimentos mensais.

2.5.3 E-mails institucionais
O IP Comunica é responsável por responder e difundir mensagens de 3 endereços eletrônicos 

institucionais. São eles:  ipcomunica@usp.br ,  contao_ip@usp.br  e  psico.usp@usp.br .
O  ipcomunica@usp.br  é o canal de comunicação institucional do IPUSP entre funcionários, 

estudantes e docentes do IPUSP e a sociedade. Por este e-mail, são transmitidas à comunidade 
interna e externa e aos meios de comunicação as informações acadêmicas, administrativas, sociais 
e culturais que acontecem na unidade e na USP. Já o  contao_ip@usp.br , responde às dúvidas das 
pessoas que acessam o site do IPUSP; e, o  psico.usp@usp.br  é o contato com os seguidores do 
Portal	de	Divulgação	Científica	do	IPUSP:	 https://sites.usp.br/psicousp/ .

2.5.4 Divulgação dos eventos no IP
O IP Comunica divulga todos os eventos que acontecem no IPUSP, com informações básicas 

para	a	sua	identificação:	tema,	contexto,	datas,	espaço,	responsáveis	e	contato	para	a	divulgação	
no website institucional, difusão das informações via e-mail às comunidades internas e externas, 
aos	meios	de	comunicação	e	nas	publicações	do	Facebook	do	IP.	

YouTube
O canal do YouTube é mais uma fermenta agregada ao projeto digital do IPUSP – este projeto 

é de responsabilidade do Serviço de Audiovisual/Seção de Informática. Por ele, é possível transmitir 
ao vivo os eventos acadêmicos que acontecem no IP. 

 www.youtube.com/psicologiaUSP 

Facebook
Lançado	em	7	de	junho	de	2013,	o	perfil	do	IPUSP	no	Facebook	visa	divulgar	nas	redes	

sociais informações produzidas na unidade e monitoramento da internet para localizar menções 
à	instituição,	seus	alunos	e	professores.	Entre	as	mídias	sociais,	o	Facebook	tem	se	mostrado	a	
ferramenta de maior alcance. 

Conteúdo: avisos, lançamentos, eventos, matérias da imprensa de relevância das áreas, 
citações de professores em artigos, blogs de professores, entrevistas.
Página: 	www.facebook.com/IPUSP	
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Figura 61. Página Inicial do Facebook do Instituto de Psicologia

Figura 62. Dados do Facebook do Instituto de Psicologia

Eventos criados no Facebook
Passamos	a	utilizar	o	recurso	“Eventos”	do	Facebook	para	divulgar	os	acontecimentos	

realizados no IP
O canal do Youtube do Instituto de Psicologia surgiu em julho de 2011. O canal começou a ser 

alimentado com conteúdos do IPUSP, mudando assim seu nome para AudVis IPUSP. Os primeiros 
vídeos	do	canal	foram	do	curso	intitulado	“A	prática	com	famílias	nas	instituições”	e,	pouco	a	
pouco, os conteúdos transmitidos pelo IPTV iam sendo disponibilizados no canal do Youtube. 
Em maio de 2013 o Youtube começou a permitir transmissões ao vivo para alguns canais, e 
então, no dia 21 de agosto de 2013 aconteceu a primeira transmissão ao vivo pelo Youtube, com 
o evento “A psicopatologia fenômeno-estrutural: aproximação teórica, clínica, psicopatológica 
e	terapêutica”.

Desde então o canal transmite conteúdos de palestras, seminários, simpósios, semanas 
temáticas	e	todo	tipo	de	pesquisa	científica,	visando	aumentar	o	alcance	e	a	difusão	de	tudo	que	
é feito na unidade. 
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A	troca	do	IPTV	pelo	Youtube	foi	uma	das	pioneiras	na	Universidade,	mas	se	justifica:	o	acesso	
facilidade ao Youtube, além de ampla compatibilidade com diversas plataformas, inclusive a 
mobile, permitiu um crescimento rápido e consistente, tornando a visibilidade milhares de vezes 
maior do que a alcançada pela plataforma IPTV USP.

Desde sua criação até janeiro de 2016, o canal conseguiu alcançar 3.480 inscritos, e cerca 
de 340 mil visualizações. 

E esse número não parou de crescer, em 2016 o canal foi reestruturado para contar 
com apoio da unidade integrando-o a canais do IPComunica, seu nome, então alterado para 
um nome institucional, passou a ser Instituto de Psicologia da USP, e a URL personalizada:   
 www.youtube.com/psicologiaUSP/  

Figura 63. Eventos do IPUSP no Facebook

Atualmente o canal conta com 19.898 inscritos (dado no dia 31 de janeiro de 2020), um 
crescimento de mais de 550% em pouco mais de 4 anos.

Quanto as visualizações, temos quase 1 milhão, sendo o número atual de 993.733 visualizações 
em cerca de 500 vídeos públicos disponíveis no canal (além de alguns não listados que são 
divulgados apenas em páginas do responsável pelo evento). Esse total de visualizações renderam 
um gigantesco número de 12 milhões de minutos de conteúdo assistido ao redor do mundo, sendo 
92% do Brasil, e os outros 8% espalhados em quase 30 países. E mais de 60% do nosso público 
tem entre 25 e 44 anos.
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2.5.5 Site Comemorativo dos 50 Anos do Instituto de Psicologia

Figura 64. Página inicial do Site Comemorativo 50 anos do Instituto de Psicologia da Universidade 
de São Paulo

É com satisfação que a comunidade do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – 
IP-USP, apresenta o site comemorativo de seu Jubileu de Ouro. Criado pelo Decreto Estadual 
no. 52.326, de 16 de dezembro de 1969, que aprovou a reestruturação da Universidade de São 
Paulo, o Instituto de Psicologia inicia suas atividades em janeiro de 1970. Trata-se de um convite 
a todos e todas para conhecerem um pouco mais do Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo, da trajetória de seus construtores, de suas conquistas e de perspectivas para o futuro 
da	ciência	e	da	profissão.

Apresentamos, neste site Comemorativo dos 50 anos do IP–USP, as atividades que a Comissão 
dos 50 Anos do IP, aprovada pela Congregação, preparou para este ano de 2020, que contará com 
ações no campo da Memória, da História por meio de publicações, exposições, lançamento de 
livro,	conferências,	workshops	e	Sessão	Solene	a	ser	realizada	no	dia	08	de	maio	p.f.,	no	Auditório	
Carolina M. Bori.

Endereço:  https://sites.usp.br/ipusp50anos/ 

2.5.6 Ações de acompanhamento à Pandemia do Covid-19 pelo site do IPUSP
O Serviço de Apoio Institucional do Instituto de Psicologia disponibilizou um conjunto de 

informações	sobre	a	Pandemia	do	COVID	19,	disponíveis	no	link	 http://www.ip.usp.br/site/o-ipusp-
e-a-covid-19/  intitulado O IPUSP e a COVID 19, juntamente com o Comitê de Acompanhamento 
COVID-19 do IPUSP, instituído no dia 16 de março de 2020  http://www.ip.usp.br/site/comite-de-
acompanhamento-covid-19-do-ipusp/ .

Neste Painel é possível encontrar as seguintes informações relativas a:

1. Comunicados do IPUSP em tempos de COVID 19
2. IP na mídia: notícias da COVID 19
3. Atendimento Psicológico online
4. Pesquisas IPUSP COVID 19. Seja voluntário!
5. PSICOLOGIA NA QUARENTENA: pesquisa de recursos on-line
6. CHAMADAS IPUSP: vídeos & lives COVID-19
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7. REDES SOCIAIS IPUSP
8. BOLETINS SEMANAIS: Projeto Apoio Psicológico
9. A USP E A COVID-19: comunicados
10. JORNAL DA USP: especial coronavírus
11. COMBATE À COVID-19: ações da USP
12. FUNDO ÚNICO USP: doações para pesquisa
13. PREVINA-SE

Figura 65. Painel O IPUSP e o COVID 19

2.6. Núcleo de Publicações
O Núcleo de Publicações do IPUSP foi criado em 2012 e Regulamentado em 22 de maio de 

20151 , como grupo assessor da Diretoria, da Congregação e do CTA, de caráter não deliberativo, 
com o objetivo de racionalizar a administração dos periódicos publicados no IPUSP e propiciar 
aos editores a oportunidade de analisarem e discutirem de forma conjunta, as questões 
referentes ao planejamento, política editorial e práticas de publicação com o apoio da Diretoria 
e da Congregação visando o desenvolvimento dos periódicos existentes, assim como, a criação 
e reativação de outros periódicos deste Instituto.

1 Disponível em  http://www.ip.usp.br/site/regimento-interno-do-nucleo-de-publicacoes-do-instituto-de-
psicologia-da-universidade-de-sao-paulo/ 

Recursos de Apoio Acadêmico e Científico

115

http://www.ip.usp.br/site/regimento-interno-do-nucleo-de-publicacoes-do-instituto-de-psicologia-da-universidade-de-sao-paulo/
http://www.ip.usp.br/site/regimento-interno-do-nucleo-de-publicacoes-do-instituto-de-psicologia-da-universidade-de-sao-paulo/


Dentre as atividades realizadas pelo Núcleo entre 2016 e 2020, estão: a avaliação de ISBN 
para publicações vinculadas aos docentes e às atividades do IP; Fóruns com o objetivo de promover 
discussões	e	reflexões	sobre	publicações	em	Psicologia,	sobre	políticas	editoriais,	sobre	o	cenário	
editorial no Brasil e no mundo, e sobre perspectivas para o futuro; Encontro sobre novas ferramentas 
editoriais;	reconfiguração	de	sua	composição	e	atividades,	conforme	apresentaremos	a	seguir.

2.6.1 Eventos organizados pelo núcleo de publicações do IPUSP2

2016 - Fórum sobre publicações em Psicologia: Debates
No dia 9 de novembro de 2016, aconteceu no Auditório Carolina M. Bori do Instituto de 

Psicologia da USP, o Fórum sobre Publicações em Psicologia: Debates3 . O evento foi promovido 
e organizado pelo Núcleo de Publicações do IPUSP. Estavam presentes na mesa de abertura a 
diretora do IPUSP, Profa. Marilene Proença R. de Souza, o Pró-Reitor Adjunto de Graduação e 
diretor do Instituto no período de 2012 a maio de 2016, Prof. Gerson Y. Tomanari, e as Professoras 
Briseida D. de Resende e Maria Júlia Kovács, coordenadora e vice-coordenadora do Núcleo. 

O evento contou com apresentações dos Professores Gerson Y. Tomanari, As publicações do 
IPUSP: Somos mais fortes juntos; Profa. Dra. Briseida Dôgo de Resende e Professora Dra. Maria Júlia 
Kovács: O Núcleo de Publicações do IPUSP; Prof. Dr. Gustavo Martineli Massola : Psicologia USP: 
Publicação de ensaios em periódicos científicos de Psicologia ; Profa. Dra. Maria Cristina Kupfer e Dra. 
Marise Bastos: Revista Estilos da Clínica: desafios de uma publicação na articulação da Psicanálise 
com a educação; Prof. Dr. Fábio de Oliveira: Sobre o ciclo de vida de um periódico no contexto da 
competição generalizada. Finalizamos com uma mesa-redonda com todos os convidados.

Figura 66. Abertura	do	Fórum	sobre	Publicações	em	Psicologia:	Debates,	organizado	pelo	Núcleo	
de Publicações do Instituto de Psicologia da USP. Profa. Marilene Proença Rebello de Souza 
(Diretora	do	IPUSP)	e	Prof.	Gerson	Y.	Tomanari,	então	Pró-Reitor	Adjunto	de	Graduação	da	USP.	
Auditório	Carolina	M.	Bori	do	IPUSP,	9	de	novembro	de	2016.	

2 As Informações sobre os eventos organizados pelo Núcleo de Publicações do IPUSP, foram extraídas do 
Boletim Informativo da Biblioteca Dante Moreira Leite do IPUSP.
3 Disponível no endereço  https://www.youtube.com/watch?v=C9m8rLFYP6c 
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Figura 67. Da esquerda para a direita: Prof. Fábio de Oliveira, Prof. Gerson Yukio Tomanari, Profa. 
Maria	Júlia	Kovács,	Profa.	Briseida	Dôgo	de	Resende,	Prof.	Gustavo	Massola	e	Marise	Bastos	–	
Estilos da Clínica

Figura 68. Da	esquerda	para	a	direita,	Marise	Bastos	-	Estilos	da	Clínica,	e	Sônia	Regina	Pereira	
Piola Luque
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Figura 69. Público	presente	ao	Fórum	sobre	publicações	em	Psicologia:	Debates

2017 - II Fórum em Publicações em Psicologia - Caminhos da Publicação no Brasil 
e no Exterior

No dia 24 de maio de 2017, aconteceu no Auditório Carolina M. Bori do Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo (IPUSP), o II Fórum em Publicações em Psicologia - Caminhos 
da Publicação no Brasil e no Exterior. O evento foi promovido e organizado pelo Núcleo de 
Publicações do IPUSP4.

A abertura foi realizada pela diretora do IPUSP, Profa. Marilene Proença R. de Souza, e 
pelas Profas. Briseida D. de Resende 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	apresentaram	a	palestra:	“Onde	publicar	o	seu	manuscrito?”.	Em	seguida,	a	
Profa. Marilene Proença R. de Souza apresentou “Percorrendo caminhos na publicação de periódicos 
em	Psicologia”	e	a	Profa.	Patrícia	Izar	encerrou	o	evento	com	a	apresentação	“Editoração	em	
periódico	internacional:	reflexões	a	partir	de	uma	experiência”.	Após	as	apresentações	formou-se	
uma mesa redonda para discussão sobre a temática do evento.

Figura 70. Palestrantes do II Fórum em Publicações em Psicologia - Caminhos da Publicação 
no Brasil e no Exterior,	organizado	pelo	Núcleo	de	Publicações	do	IPUSP.	Da	esq.-dir.:	Briseida	
D. de Resende e Maria Júlia Kovács, coordenadora e vice-coordenadora do Núcleo, Profa. Maria 
Imaculada	C.	Sampaio,	Profa.	Marilene	Proença	R.	de	Souza	(diretora	do	IPUSP),	Profa.	Patrícia	
Izar	e	Aparecida	Angélica	Z.	Paulovic	Sabadini,	chefe	técnica	da	Biblioteca	Dante	Moreira	Leite.	
Auditório	Carolina	M.	Bori	do	IPUSP,	24	de	maio	de	2017.

4 Disponível no YouTube no endereço  https://www.youtube.com/watch?v=pi_DmlcqXvk 
118

IPUSP | Relatório de Gestão 2016 – 2020



2017 - Oficina Plataforma Turnitin
No	dia	6	de	setembro,	o	Núcleo	de	Publicações	do	IPUSP	realizou	a	Oficina	Plataforma	Turnitin	

no Auditório Maria Amélia Matos da Biblioteca Dante Moreira Leite. A apresentação foi realizada 
pelo bibliotecário 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 utilização de dois serviços de similaridade de textos da plataforma 
Turnitin:	OriginalCheck	e	FeedBack	Studio,	oferecidos	pelo	SIBiUSP	em	parceria	com	a	Pró-Reitoria	
de Pós-Graduação e Pró-Reitoria de Graduação, respectivamente.

Figura 71. Abertura da Oficina Plataforma Turnitin, organizado pelo Núcleo de Publicações do 
Instituto	de	Psicologia	da	USP.	André	Serradas,	bibliotecário	do	Sistema	Integrado	de	Bibliotecas	
da	USP	(SIBiUSP)	e	Aparecida	Angélica	Z.	Paulovic	Sabadini,	chefe	técnica	da	Biblioteca	do	IPUSP.	
Auditório	Maria	Amélia	Matos,	Biblioteca	Dante	Moreira	Leite	do	IPUSP,	6	de	novembro	de	2017.

Figura 72. Núcleo	de	Publicações	do	IPUSP:	Sonia	Luque,	Briseida	Resende,	Elaine	Cristina	
Domingues,	André	Serradas,	Angélica	Sabadini,	Marise	Bastos	e	Cintia	Freller
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Em 2019, o Núcleo realizou reuniões visando discutir as possibilidades de ampliação das 
atividades, atribuições e de sua composição, de forma a contar com maior participação dos 
docentes dos Departamentos do Instituto de Psicologia. A proposta foi apresentada em Sessão 
Ordinária da Congregação e, em 2019, foram indicados novos membros que comporão o Núcleo 
de Publicações do Instituto de Psicologia, em 2020, e que terão como uma das tarefas a revisão 
do Regimento Interno.

2.7. Revista Psicologia USP

Figura 73. Capa da Revista Psicologia USP

O Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo publica a Revista Psicologia USP, no 
formato impresso e online. versão impressa ISSN 0103-6564 e versão On-line ISSN 1678-5177 
encontra-se em seu 31o. ano de publicação.

Tem como Missão estimular a interlocução da Psicologia com as demais áreas do conhecimento, 
bem como o diálogo entre as propostas teórico-metodológicas pertinentes à diversidade de objetos 
de seu próprio campo. 

Atualmente, é avaliada como Revista A2 pelo Qualis Periódicos da CAPES e encontra-se 
indexada	nas	seguintes	bases	de	dados:	SCOPUS	(Elsevier);	SciELO	(Scientific	Electronic	Library	
Online); LILACS (Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde); RedAlyc (Red de Revistas 
Científicas	de	América	Latina	y	el	Caribe,	España	y	Portugal);	EBSCO;	LATINDEX	(Sistema	Regional	
de	Información	en	Línea	para	Revistas	Científicas	de	América	Latina,	el	Caribe,	España	y	Portugal);	
Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) e Oasisbr (Portal Brasileiro 
de	Acesso	Aberto	à	Informação	Científica).

Seus editores e editores adjuntos representam os quatro Departamentos do Instituto de 
Psicologia. 
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3. ATIVIDADES DE GESTÃO

3.1. Gestão Administrativa
No período desta gestão, ocorreram 37 Sessões do Conselho Técnico e Administrativo (CTA) 

onde	todas	as	principais	questões	administrativas	foram	tratadas	em	conjunto	com	chefias	de	
Departamentos, Presidentes de Comissões Estatutárias, Assistência Administrativa, Biblioteca, 
Coordenadoria do Centro Escola do IPUSP e representantes discentes e de funcionários. 

Neste período, um dos aspectos centrais a serem foco do investimento da Unidade é a área 
de Infraestrutura predial, elétrica e de telhados. O CTA da Unidade instituiu um Grupo de Trabalho 
Infraestrutura que elaborou diagnóstico das principais necessidades dos sete Blocos do IPUSP, 
elaborando um Plano Bienal de Infraestrutura do Instituto de Psicologia, desenvolvido em sua 
primeira etapa nos anos de 2017/2018 e na segunda etapa nos anos de 2019/2020.

3.1.1 Portarias criadas durante a gestão
1.Portaria IP 05/2020 - Altera dispositivo da Portaria IP no 02/2020 de 02.03.2020 que dispõe 
sobre a eleição para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) Vice- Diretor(a) do IPUSP.

2.Portaria IP 04/2020 - Dispõe sobre a Comissão Eleitoral da eleição para escolha do(a) 
Diretor(a) e do(a) Vice-Diretor(a) do IPUSP

3.Portaria IP 02/2020 - Dispõe Sobre a eleição para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) Vice-
Diretor(a) do IPUSP

4.Portaria IP 17/2019 – Dispõe sobre a eleição para escolha do Vice-Presidente da Comissão 
de Cultura e Extensão Universitária do IPUSP

5.Portaria IP 16/2019 - Dispõe sobre procedimentos internos referentes às atividades do 
Almoxarifado realizadas pelo Serviço de Materiais do IPUSP de 09/12/2019

6.Portaria IP 15/2019 – Dispõe sobre procedimentos de prevenção de Acidentes no ambiente 
de Trabalho. Refere-se à realização de atividades por pessoa não treinada ou qualificada 
para exercício de determinada atividade que a exponha a riscos.

7.Portaria IP 14/2019 - Dispõe sobre as eleições dos representantes das categorias docentes, 
de Professor Titular, Professor Associado, Professor Doutor, e respectivos suplentes, junto à 
Congregação do IPUSP.

8.Portaria IP 08/2019 - Dispõe sobre a eleição para escolha do representante e respectivo 
suplente dos servidores técnicos e administrativos, junto ao Conselho Consultivo do Museu 
do IPUSP

9.Portaria IP 07/2019 – Dispõe sobre eleição para escolha do Vice-Presidente da Comissão 
de Cultura e Extensão do IPUSP

10.Portaria IP 06/2019 - Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) representante dos 
servidores técnicos administrativos e respectivo(a) suplente junto à Congregação do IPUSP 
de 01/04/2019

11. Portaria IP 06/2019 – Dispõe sobre a eleição dos representantes discentes de pós-
graduação junto aos colegiados do IPUSP que tenham representação discente de pós-
graduação.

12.Portaria IP 05/2019 - Dispõe sobre a eleição dos representantes discentes de Graduação 
junto aos colegiados do IPUSP de que tenham representação discente de graduação. 

13.Portaria IP 51/2018 – Dispõe sobre a eleição dos representantes discentes da Graduação 
junto aos colegiados do IPUSP
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14.Portaria IP 22/2018 – Dispõe sobre a utilização de verba de treinamento do IPUSP 
(alteração da Portaria IP 40/2013). Refere-se à normas/ critérios e procedimentos para 
utilização de verba da Unidade na realização de cursos e participação em eventos.

15.Portaria IP 18/2018 - Dispõe sobre a alteração da Portaria IPUSP 09/2018 de 17.05.2018 
Altera a Composição do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do IPUSP

16.Portaria IP 16/2018 - Dispõe sobre a eleição dos representantes discentes de a eleição 
dos representantes discentes de pós-graduação junto aos colegiados do IPUSP que tenham 
representação discente de pós graduação.

17.Portaria IP 15/2018 - Dispõe sobre a eleição dos representantes discentes de Graduação 
junto à Congregação, Conselho Técnico Administrativo, Comissão de Graduação, Comissão 
de Cultura e Extensão, Conselho do Departamento de Psicologia Experimental, Conselho 
do Departamento de Psicologia Clínica, Conselho do Departamento de Psicologia da 
Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade, Conselho do Departamento de 
Psicologia do Trabalho, Comissão da Biblioteca e Centro de Memória, Conselho Gestor do 
CEIP, Comissão da Licenciatura e Comissão de Convênios Internacionais.

18.Portaria IP 13/2018 - Dispõe sobre a constituição de Comissão do IPUSP para Articulação 
de Atividades de Ensino, Pesquisa e Assistência junto ao Hospital Universitário da USP.

19.Portaria IP 09/2018 - Dispõe sobre a Composição do Comitê de Ética em Pesquisa com 
Seres Humanos do IPUSP da Universidade de São Paulo.

20.Portaria IP 06/2018 - Dispõe sobre normas e procedimentos para a criação e utilização 
do e-mail institucional das diversas áreas e serviços do IPUSP.

21.Portaria IP 55/2017 – Dispõe sobre a formalização das interações do IPUSP com instituições 
públicas e privadas nacionais, através de convênios, no exercício de suas atribuições legais 
cria a Comissão de Convênios Nacionais.

22. Portaria IP 53/2017 – Dispõe sobre Auxílio Financeiro para participação de alunos de 
graduação do IPUSP em eventos.

23. Portaria IP 51/2017 – Dispõe sobrea eleição dos representantes discentes da Graduação 
nos colegiados do IPUSP 

24. Portaria IP 48/2017 - Dispõe sobre a declaração de Luto Oficial por 03 (três) dias, em 
razão do falecimento de Professora Emérita do IPUSP.

25, Portaria IP 43/2017 – Dispõe sobre a Constituição de Comissão de enfrentamento da 
violência sexual e de gênero do IPUSP para tratar de situações de violência sexual e de 
gênero no IPUSP.

26. Portaria IP 42/2017 – Estabelece normas de funcionamento para o bloco Didático do IPUSP.

27. Portaria IP 09/2017 – Dispõe sobre o uso de veículos oficiais no IPUSP.

28. Portaria IP 08/2017 – Dispõe sobre o horário de funcionamento dos blocos do IP e Registro 
eletrônico de Ponto.

29.Portaria IP 05/2017 – Dispõe sobre a eleição para escolha de representante dos servidores 
técnico administrativos e respectivo suplente junto à Congregação do IPUSP

30.Portaria IP 02/2017 – Define as diretrizes para a seleção e acompanhamento das atividades 
do programa de monitoria do IPUSP.
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31. Portaria IP 62/2016 - Adendo a Portaria 56/2016 que dispõe sobre a criação de Comissão 
Sindicante para apurar as circunstâncias, autoria ou responsabilidades por eventual ilegalidade 
ou irregularidade referentes à aplicação dos recursos da Reserva Técnica Institucional 
da FAPESP – processo nº 2015/16133-5, no projeto “Plano de apoio à manutenção e 
melhoramentos de infraestrutura coletiva de apoio à pesquisa: O Biotério do Departamento 
de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo”.

3.1.2 Adesão a contratos sustentáveis
Neste período, o IPUSP, em conformidade com as determinações da Reitoria aderiu aos 

seguintes contratos sustentáveis:

1. Carro por aplicativo – adesão ao contrato de sistema de uso de veículos por aplicativo 
(99 táxi).

2. Manutenção de áreas verdes: contrato de prestação de serviços para manutenção de 
áreas verdes do IP;

3. Contrato de retiradas de resíduos químicos dos laboratórios e Biotério.
4. Credenciamento na Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB para retirada e 

conservação de resíduos biológicos dos laboratórios e Biotério.

Obras realizadas em parceria com a Prefeitura do Campus USP Capital:
1. Reforma das caixas de inspeção;
2. Reforma das calçadas e acessibilidade para o ponto de ônibus da Av. Prof. Mello Morais;
3. Poda de árvores a partir da autorização da Secretaria de Gestão ambiental de São Paulo;

Obras de infraestrutura da Unidade realizadas neste período:
1. Reestruturação/ reforma do bloco B em 2017 e reforma do bloco D em 2018 a partir do 

diagnóstico de problemas que compõe o relatório do GT de Infraestrutura.
2. Reforma parcial dos telhados (2019) dos blocos A, B, C, D, E e F.
3. Implantação	da	sala	“Parque	de	equipamentos	audiovisual”–	2019.
4. Desobstrução do corredor térreo do bloco G;
5. Reforma das rampas de acessibilidade do bloco A;
6. Reestruturação do espaço físico do bloco E a partir da demanda do Museu de Psicologia;
7. Reestruturação do espaço físico do bloco G a partir da demanda da sala de equipamentos 

de audiovisual envolvendo as Comissões de Pesquisa e Extensão;

Obras realizadas com o apoio da Superintendência do Espaço Físico - SEF 
(Plano de Obras)

1. Reforma total do telhado do bloco G – licitado em 2019 – obra início de 2020;
2. Reforma total da rede elétrica blocos A e F – licitado em 2019 – obra início de 2020;
3. Reforma da passarela central e cobertura: projeto técnico em elaboração na SEF;
4. Revisão e troca dos quadros de energia do bloco B;
5. Sistemas de combate ao incêndio – Projeto técnico em elaboração pela SEF para o AVCB. 

Execução de reformas não estruturais e de adequação em licitação pelo IP 2019 – obra 
início de 2020.
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3.1.3 Recursos Humanos

3.1.4 Servidores Técnico Administrativos:
Atualmente o Instituto de Psicologia possui 124 servidores Técnicos Administrativos distribuídos 

da seguinte forma: 29 funcionários Básicos, 62 Técnicos e 33 funcionários em nível Superior.
O	gráfico	a	seguir	demonstra	a	variação	do	número	de	funcionários	de	2016	a	janeiro	de	

2020. Como é possível perceber, o IPUSP teve uma redução de aproximadamente 18% no seu 
quadro de funcionários, passando de 151 servidores Técnicos Administrativos em 2016 para 124 
em 2020. Essa redução se deveu principalmente devido às adesões no Programa de Incentivo de 
Demissão Voluntária (PIDV) e falecimento de dois funcionários, sem a contratação equivalente 
a essas perdas.

Além das adesões ao PIDV, 13 servidores Técnicos Administrativos aderiram ao Programa de 
Incentivo a redução de Jornada (PIRJ) em 2017 e mantiveram a opção por jornada reduzida em 
2019, o que ser analisado que, em média, essa redução de jornada de trabalho de 8 horas para 
6 horas equivaleriam a três (3) funcionários a menos.

Essa diminuição de servidores acabou gerando a falta de funcionários em vários setores 
administrativos o que levou à necessidade de readequação dos recursos humanos para os setores. 

73

41
32

61

37 3732 29 33

62 62

37

151

130 131

124

160

140

120

100

80

20

40

60

0
2016 2017 2018 2019

Básico Técnico Superior Total

Gráfico 3. Número de Funcionários do IPUSP por categoria 2016-2019

3.1.5 Docentes:
Atualmente o Instituto de Psicologia conta com 75 docentes distribuídos nos quatro 

Departamentos	conforme	gráfico	a	seguir.	Neste	período	foram	contratados	três	docentes,	um	
(1) para o PST e dois (2) para o PSE, sendo um destes por Prazo Determinado. Ainda neste período 
de 2016 a novembro de 2019, 15 (quinze) docentes solicitaram a aposentadoria.

A reposição dos claros docentes foi iniciada por Programas da Reitoria da Universidade, sendo 
o IPUSP contemplado com seis novas vagas, distribuídas aos Departamentos que acumulam maior 
carga horária por docente, por semestre, a saber, os Departamentos de Psicologia da Aprendizagem, 
do Desenvolvimento e da Personalidade; Departamento de Psicologia Clínica e Departamento de 
Psicologia Social e do Trabalho.
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Gráfico 4. Número total de Docentes por Departamento 2016-2019

3.1.6 Sindicâncias e Processos Administrativos (PA):
• PA	–	Portaria	IP	06/2017	–	Aplicação	de	penalidade	–	Caso	de	falsificação	de	atestado.	

Concluído/Arquivado. Suspensão do(a) servidor(a).
• PA	–	Portaria	IP	10/2018	–	Aplicação	de	penalidade	em	caso	de	falsificação	de	atestado.	

Concluído/Arquivado.
• PA – Portaria IP 11/2018 – Aplicação de penalidade em caso de infração de servidor por 

insubordinação. Concluído/Arquivado. Suspensão do(a) servidor(a).
• Sindicância – Portaria IP 12/2019 – Apuração de caso de assédio sexual – Em andamento.
• Sindicância – Portaria IP 03/2017 – Apuração de caso de assédio sexual – Concluído/ 

Arquivado.

3.1.7 Ações em andamento no ano 2020
1. Padronização na contratação de serviços de zeladoria a partir de processo licitatório como: 

limpeza de bebedouros, dedetização e desratização, limpeza de caixa d’água, limpeza de 
telhados, marquises e calhas e recarga de extintores.

2. Implementação de reformas e obras conforme plano Diretor da SEF;
3. Implementação de reformas, obras e serviços conforme Relatório de Infraestrutura 2018-

2020;
4. Conclusão das reformas necessárias para o pleno funcionamento do sistema de combate 

ao Incêndio e O AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
5. Reestruturação do Setor de Manutenção da Unidade com a captação de mais servidores 

para área;
6. Reformulação do organograma da Unidade para otimizar processos e o trabalho das 

pessoas;
7. Reforma das copas do IP / espaços de convivência; 
8. Recapeamento e reurbanização do estacionamento principal do IP;
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9. Promover campanhas de conscientização dos funcionários para utilização dos sistemas 
corporativos como ferramenta de trabalho, ex.: Proteos no caso de solicitar um processo, 
hoje isso é possível via sistema, ou, o acompanhamento de processos via sistema com as 
devidas entradas e saídas desses.

10. Pintura interna e externa de todos os blocos;
11. Troca do piso do bloco A.
12. Efetivação das ações para cumprimento de projetos aprovados com Verba RTI-FAPESP.
13. Reforma do bloco E para implementação do Museu do IP.

3.1.8 Metas da Administração 2020
1. Organizar o funcionamento dos blocos da Unidade conciliando-os ao funcionamento do 

Registro de Ponto eletrônico.
2. Reorganização dos espaços na Unidade a partir de demandas existentes sem a apropriação 

dos Departamentos/Serviços/Setores.
3. Realizar	com	ajuda	profissional	um	trabalho	de	Gestão	de	Pessoas	e	convívio	no	ambiente	

institucional.
4. Aprovação do AVCB de todos os blocos do IP.

3.2. Gestão dos Recursos Financeiros
Melhorias nos processos de trabalho
A	área	financeira	trabalhava	com	dois	sistemas,	o	Recad	e	o	Mercúrio	Web,	neste	período	

houve	a	transição	total	do	sistema,	assim	sendo,	todas	as	ações	da	área	financeira	passaram	a	
ser executadas no sistema Mercúrio Web.

Houve um grande empenho por parte dos analistas de sistemas da Reitoria e o pessoal do 
GRS, que assessoram as Unidades com treinamentos para implantação de cada fase e acesso direto 
com relação aos problemas e dúvidas do novo sistema. Hoje, podemos considerar que temos um 
sistema	mais	eficiente	para	as	nossas	rotinas	de	trabalho.

Desde	o	ano	de	2014,	a	Universidade	de	São	Paulo	vem	passando	por	dificuldades	financeiras,	
o impacto foi sentido pelas Unidades com a redução do orçamento e a estagnação dos valores 
dos orçamentos anuais, como podemos observar nas planilhas a seguir:

Tabela 32. Grupos Orçamentários IPUSP

Grupo Orçamentário Descrição Valor Inicial Valor Empenhado 

2016

047-000 Básica 730.582,00 556.424,61

047-001 Manutenção de Edifícios 145.161,00 119.924,68

047-002 Equipamentos de Segurança 21.774,00 -

047-003 Manutenção e Reposição de 
Equip. de Informática 55.540,00 52.638,75

abr/04 Treinamento de Servidores 15.321,00 3.914,38

047-010 Apoio a Publicações 
Científicas	 - 116.223,75

047-031 Serviços Terceirizados 529.104,00 690.592,83
Continua...
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Grupo Orçamentário Descrição Valor Inicial Valor Empenhado 

047-144 Biotérios - 12.735,00

047-173 Preservação e Conservação de 
Materiais	Bibliográficos	 - 15.356,00

047-212 Manutenção de Animais para 
Ensino e Pesquisa - 15.879,40

047-259 Despesas com Transportes 24.643,00 42.695,00

047-303 Programa a USP e as 
Profissões	 - 6.594,00

047-404 Projetos Especiais - Graduação - 5.984,00

047-513 Prog Inst de Apoio aos Novos 
Docentes - Ed. 2013 - 14.994,10

047-515 Prog Inst de Apoio aos Novos 
Docentes da USP - 4.998,00

047-604 Auxílio a Vinda de Professores 
Visitantes - 3.014,40

Soma 1.522.125,00 1.661.968,90

2017

047-000 Básica 730.582,00 622.077,90

047-001 Manutenção de Edifícios 145.338,00 94.585,23

047-002 Equipamentos de Segurança 21.801,00 21.774,09

047-003 Manutenção e Reposição de 
Equip. de Informática 55.540,00 4.310,00

047-004 Treinamento de Servidores 15.360,00 8.244,22

047-010 Apoio a Publicações 
Científicas	 - 29.800,00

047-031 Serviços Terceirizados 606.483,00 613.566,74

047-173 Preservação e Conservação de 
Materiais	Bibliográficos	 - 11.400,00

047-212 Manutenção de Animais para 
Ensino e Pesquisa - 891,8

047-246 Programa de Bolsas 
Intercâmbio Internacional - 40.000,00

047-259 Despesas com Transportes 30.472,00 54.511,51

047-303 Programa a USP e as 
Profissões	 - 3.000,00

047-400 Apoio à Viagens Didáticas e 
Atividades de Campo - 8.522,74

047-515 Prog Inst de Apoio aos Novos 
Docentes da USP - 5.000,00

Continua...
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Grupo Orçamentário Descrição Valor Inicial Valor Empenhado 

047-600 Auxílio a Alunos - 3.938,00

Soma 1.605.576,00 1.521.622,23

2018

047-000 Básica 730.582,00 528.084,35

047-001 Manutenção de Edifícios 148.955,00 167.158,53

047-002 Equipamentos de Segurança 22.343,00 4.212,00

047-003 Manutenção e Reposição de 
Equip. de Informática 55.540,00 40.755,00

047-004 Treinamento de Servidores 16.444,00 18.556,22

047-010 Apoio a Publicações 
Científicas	 - 166.210,00

047-012 Assinaturas de Periódicos 
Científicos	 - 178,8

047-031 Serviços de Limpeza, 
Vigilância e Portarias 645.247,00 639.143,27

047-173 Preservação e Conservação de 
Materiais	Bibliográficos	 - 7.588,00

047-246 Programa de Bolsas 
Intercâmbio Internacional - 40.000,00

047-259 Despesas com Transportes 33.297,00 37.651,88

047-303 Programa a USP e as 
Profissões	 - 3.150,00

047-400 Apoio à Viagens Didáticas e 
Atividades de Campo - 9.281,50

047-600 Auxílio a Alunos - 100

Soma  1.652.408,00 1.662.069,55

2019

047-000 Básica 763.458,00 594.755,88

047-001 Manutenção de Edifícios 149.220,00 143.670,59

047-002 Equipamentos de Segurança 22.383,00 3.952,00

047-003 Manutenção e Reposição de 
Equip. de Informática 58.039,00 56.960,00

047-004 Treinamento de Servidores 16.444,00 4.585,22

047-010 Apoio a Publicações 
Científicas	 - 126.700,00

047-031 Serviços de Limpeza, 
Vigilância e Portarias 663.082,00 749.446,16

047-057 Projetos Especiais 42.500,00 18.943,77
Continua...
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Grupo Orçamentário Descrição Valor Inicial Valor Empenhado 

047-131 Aquisição de Livros e Outros 
Materiais Não Periódicos 5.946,00 5.434,60

047-173 Preservação e Conservação de 
Materiais	Bibliográficos	 7.601,45 19.702,50

047-246 Programa de Bolsas 
Intercâmbio Internacional 60.000,00 60.000,00

047-259 Despesas com Transportes 33.297,00 8.465,75

047-269 Programa	USP	Eficiente	 317.521,49 316.289,88

047-400 Apoio à Viagens Didáticas e 
Atividades de Campo 14.835,50 8.756,93

047-404 Projetos Especiais - Graduação 44162,35 36.689,01

047-600 Auxílio a Alunos 3.000,00 3.000,00

047-603 Auxílio a Docentes 5352,92 5.352,92

Soma  2.206.842,71 2.162.705,21

A Divisão Financeira da Reitoria adotou um conjunto de medidas emergenciais que afetaram 
todas as Unidades e desde então o Instituto de Psicologia se mantêm com um orçamento restrito 
e priorizando a realização das despesas essenciais e se organizando de forma a manter o bom 
funcionamento dos sete blocos.

A	Direção	do	IPUSP,	o	CTA	e	a	área	financeira,	trabalham	no	sentido	de	superar	esses	desafios,	
encontrando	soluções	para	a	gestão	dos	recursos	financeiros	do	IPUSP,	como	por	exemplo:	apoiar	
financeiramente	os	alunos	de	graduação	para	participarem	de	eventos	acadêmicos	nacionais	
e internacionais, uma vez que os programas de mobilidade das Pró-Reitorias foram suspensos, 
priorizar a melhoria de um bloco do Instituto de cada vez.

3.2.1 Pregões
A Reitoria adotou uma política de trabalhar em conjunto com as Unidades, realizando pregões 

centralizados para atender melhor a demanda da Universidade.
Neste contexto, o IPUSP é uma das Unidades participantes dos pregões centralizados propostos 

pela	Reitoria,	resultando	em	economia	para	o	orçamento	da	unidade	e	contratos	mais	eficientes	
em razão do volume das grandes compras ou contratações. 

• Elenco abaixo os pregões centralizados que participamos:
• Serviços de Correios;
• Contrato de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais;
• Controladores	de	controle,	operação	e	fiscalização	de	portarias	e	edifícios
• Serviços de limpeza, asseio e conservação predial
• Serviços de vigilância/segurança
• Serviços	de	serviços	de	impressão	e	reprografia	corporativa
• Serviços de I9 
• Gerenciamento de abastecimento de combustíveis
• Transporte individual de passageiros, via aplicativo

Também	foram	realizados	pregões	para	atender	a	demanda	específica	do	Instituto,	conforme	
tabela a seguir:
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Tabela 33. Pregões	realizados	pelo	Instituto	de	Psicologia	para	atendimento	à	demanda	específica	

Pregão – objeto – 2016 Valores fechados

003/2016 – Cartuchos R$ 20.896,70

001/2016	–	Higienização	e	limpeza	de	acervo	bibliográfico R$ 9.500,00

004/2016 – Materiais de informática R$ 56.190,00

005/2016 – Serviços para revistas Psicologia USP e Estilos da Clínica R$ 87.803,00

Pregão – objeto – 2017 Valores fechados

004/2017 – informática R$ 55.243,00

003/2017 – restauração de acervo R$ 11.400,00

001/2017 – revista psicologia USP R$ 29.800,00

005/2017 – serviços para revistas Psicologia USP e Estilos da Clínica e 
psicologia social R$ 166.210,00

Pregão – objeto – 2018 Valores fechados

001/2018 – informática R$ 61.592,00

002/2018 – serviços de revisão, diagramação e marcação XML – revista 
psicologia USP R$ 119.600,00

001/2017 – revista psicologia USP R$ 29.800,00

Pregão – objeto – 2019 Valores fechados

001/2019 – reforma de telhados blocos A, B, C, D, E e F R$ 65.000,00

002/2019 – ar condicionado R$ 15.505,00

003/2019 – cadeiras giratórias R$ 68.895,00

Aditamento pregão 003/2019 R$ 4.900,00

004/2019 – higienização de livros biblioteca R$ 18.500,00

Aditamento pregão 004/2019 R$ 1.202,50

006/2019 – Informática R$ 47.490,00

Aditamento pregão 006/2019 R$ 9.470,00

007/2019 – cadeiras diversos setores IP R$ 19.840,00

Adesões à pregões de outras Unidades - 2016 Valores fechados

Papel	sulfite	–	RUSP R$ 5.900,00

Adesões à pregões de outras Unidades - 2017 Valores fechados

papel	sulfite	RUSP	e	IQ R$ 12.100,00

Caçamba – PCUSP R$ 630,00

Papel higiênico e papel toalha – IQ R$ 5.606,90

Adesões à pregões de outras Unidades - 2018 Valores fechados

Papel	sulfite	–	IQ R$ 14.080,00

Materiais elétricos – IQ R$ 5.685,13

Papel higiênico e papel toalha – IQ R$ 24.341,00
Continua...
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Adesões à pregões de outras Unidades - 2019 Valores fechados

Papel	sulfite	–	FO R$ 35.672,00

Materiais de escritório – IB R$ 1.953,00

Papel higiênico e papel toalha – CEPEUSP R$ 19.222,50

Apesar das adversidades do período, o Instituto de Psicologia conseguiu não apenas preservar 
a sua receita como elevá-la, em consequência do reajuste do valor cobrado pelas inscrições para 
o processo seletivo para os cursos de Pós-Graduação, a saber:

• 2016 - R$ 63.0000,00
• 2017 - R$ 171.977,18
• 2018 - R$ 231.935,94
• 2019 - R$ 306.232,09

Estes saldos representam o equilíbrio de uma gestão que entendeu que imprevistos no 
cenário econômico podem acontecer a qualquer momento e a Direção tem o compromisso e a 
responsabilidade de utilizá-la nos momentos de extrema necessidade.

3.3. Informática
Os projetos e prioridades relacionados à tecnologia de informática do IPUSP, são estabelecidos 

pela Comissão de Informática composta por um representante de cada Departamento, um 
funcionário do Serviço de Biblioteca e Documentação e um funcionário da Seção de Informática. 
Entre suas funções estão a elaboração do Plano Diretor de Informática, acompanhamento de sua 
implementação	e	deliberação	sobre	assuntos	de	informática	que	envolvam	o	Instituto,	definindo	
diretrizes e planos de ação.

Desde abril de 2010 a informática trabalha com o sistema informatizado de chamados, porém, 
ainda hoje, as assessorias são solicitadas pessoalmente, por e-mail ou por telefone. Em média, 
apenas 40% dos chamados são registrados no sistema.

Tabela 34. Assessorias registradas no sistema

Ano Nº de Assessorias

2016 559

2017 479

2018 343

2019* 224
*Quantidade registrada até setembro/2019

A Seção Técnica de Informática administra atualmente 6 máquinas servidoras localmente e 
3 máquinas servidoras na Nuvem USP.

Anualmente a Comissão de Informática realiza um levantamento de necessidades de recursos 
de informática na Unidade e, a partir dos resultados obtidos e da verba disponível, estabelece as 
prioridades de atendimento segundo os seguintes critérios:

1. Equipamentos de uso administrativo;
2. Equipamentos de uso coletivo;
3. Equipamentos de pesquisa e docentes.
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Os equipamentos substituídos retornam à seção de informática para realocação em caso de 
possibilidade de uso ou aproveitamento de peças em caso de baixa.

Tabela 35. Equipamentos de Informática adquiridos

Ano
Aquisições

Microcomputadores/Notebooks e Tablets Monitores

2016 27 07

2017 28 04

2018 14 01

2019* 26 06
*Quantidades registradas até setembro/2019
Fonte: Sistema de Patrimônio

3.3.1 Vídeo Conferências / IPTV / Gravações
A utilização de vídeo conferências em reuniões, bancas e eventos vem aumentando no Instituto 

de Psicologia. Essa forma de comunicação em tempo real entre grupos de pessoas, independente 
de	suas	localizações	geográficas,	juntamente	com	a	complementação	em	gravações,	permitem	
que	as	informações	sejam	compartilhadas	com	profissionais	em	qualquer	localidade	física	e	fiquem	
disponíveis posteriormente, democratizando o conhecimento.

Esses recursos diminuem gastos com viagens e tempo de deslocamento a outras localidades 
sem, no entanto, perder a dinâmica e a qualidade das comunicações.

Tabela 36. Videoconferências, IPTV e Gravações

Ano Nº de Serviços Tempo (horas)

2016 122 444

2017 179 645

2018 196 679

2019* 201 691
*Quantidades registradas até setembro/2019

Para atender à crescente demanda foram doados pela Pró Reitoria de Graduação quatro (4) 
novos equipamentos de vídeo conferências, destinados aos departamentos que ainda não os 
possuíam (PSA e PST), Centro Escola do Instituto de Psicologia (CEIP) e Bloco de Aulas. Com essas 
novas aquisições passamos a contar com 11 equipamentos de vídeo conferência à disposição 
na Unidade.

3.3.2 Arquivos Gerados
Desde 2016, foram gerados 512 arquivos de gravação no Auditório Carolina Bori, com 

tempos variados e alguns divididos de acordo com os intervalos do evento, uma estimativa 
média (considerando que os arquivos variam de 3 a 8 horas) é de 2.500 horas. Destes, 305 foram 
transmitidos e/ou disponibilizados publicamente no canal do Youtube da Psicologia.
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Tabela 37. Vídeos produzidos

Ano Nº de Arquivos Tempo (horas)

2016 98 450

2017 161 800

2018 139 700

2019* 114 550
*Quantidades registradas até setembro/2019

3.3.3 Projetos
Diversos projetos foram desenvolvidos visando a adequação da estrutura às novas demandas 

e serviços, dentro os quais: 

• Projeto Cordless: foram instaladas 2 antenas e 2 telefones cordless destinados aos 
profissionais	de	eventos	que	necessitam	de	deslocamentos	constantes.	A	comunicação	
entre as antenas permite que os telefones possuam um limite de alcance ampliado 
mantendo-os em funcionamento por amplas distâncias físicas - setembro/2016;

• USPNet Sem Fio (Fase 1): a primeira fase da ampliação da rede Wireless contou com a 
aquisição	de	11	antenas	internas	sendo	10	de	configuração	padrão	(Aruba	IAP-205)	e	1	
de grande densidade (Aruba IAP-215) para o auditório do Bloco Carolina Bori adquiridas 
através do Registro de Preços da STI - novembro/2016;

• Videofones: a STI disponibilizou para a Unidade 10 videofones Polycon (equipamentos de 
telefone com tela que permite a realização de vídeo-chamadas) que foram distribuídos 
de modo a atender o maior número possível de usuários: um em cada departamento, 
Informática, Diretoria, CEIP, Biblioteca e sala de Defesas da Pós-Graduação - Fevereiro/2017;

• Migração dos e-mails para o Google

• Ponto Eletrônico

• Eduroam (Education Roaming)

• Informatização do Bloco de Aulas: todas as salas de aulas do Bloco Didático receberam 
computadores com acesso à Internet

• Reforma da Rede Estruturada do Bloco F

• Vídeo Conferências: O Instituto de Psicologia recebeu da Pró Reitoria de Graduação 4 
novos equipamentos de vídeo conferências, solicitados para os departamentos que ainda 
não o possuíam (PSA e PST), para Centro Escola do Instituto de Psicologia (CEIP) e para o 
Bloco de Aulas. Com esses novos equipamentos foram equipamentos os principais pólos 
de produção de conhecimento da Unidade - Dezembro/2017;

• USPNet Sem Fio (Fase 2): a segunda fase da ampliação da rede Wireless contou com 
a	aquisição	de	23	antenas	sendo	18	internas	de	configuração	padrão	(Aruba	IAP-205),	
1 interna de grande densidade (Aruba IAP-215) para o Auditório Aurora Furtado e 4 externas 
(Aruba IAP-275) adquiridas através do Projeto RTI-Fapesp. Com essa nova aquisição 
o Instituto conseguiu cobrir toda a sua área interna e também as áreas externas de 
uso comum. Visando garantir a disponibilidade dos serviços de rede e a proteção dos 
equipamentos instalados foram adquiridos nobreaks Net Winner Expert uNWe1800BiFX 
115	NT	com	bateria	auxiliar,	distribuídos	em	cada	rack	centralizador	de	cada	bloco,	
totalizando	8	(oito)	equipamentos,	uma	vez	que	o	bloco	A	da	Unidade	possui	2	racks	
centrais devido à dimensão de sua área. Esta solução garante de picos de energia não 
danifiquem	os	equipamentos	disponibilizados	-	janeiro/2018;
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• Projeto Complementar Fapesp: Contemplou a aquisição de um switch POE para cada 
centralizador de rede do IPUSP. A tecnologia POE (Power Over Ethernet) permite a 
transmissão de energia elétrica juntamente com dados para um dispositivo conectado à 
rede da Unidade através do cabeamento em par trançado. Essa tecnologia é extremamente 
útil para a conexão de antenas wireless, telefones, câmeras etc.; evitando a necessidade 
ampliação da rede elétrica para utilização de injetores de sinal para esses equipamentos. 
Foi adquirido também 1 servidor de controle do Wireless (PFSense) cuja função é 
gerenciar	toda	a	rede	sem	fio	da	Unidade	permitindo	a	agilização	do	registro	do	usuário	
na	rede,	uma	significativa	melhora	na	segurança	com	a	implantação	de	regras	de	acesso,	
utilização de blacklists em sites potencialmente perigosos, a agilização da solução de 
problemas ocasionais bem como a possibilidade de medidas pró ativas de manutenção 
desses equipamentos como atualização centralizada de firmware.	Por	fim	adquirimos	
10 microcomputadores destinados às solicitações dos pesquisadores padronizados de 
modo a fornecer um desempenho superior uma vez de deverão atender diferentes usuários 
com	necessidades	específicas	em	suas	pesquisas.	Em	razão	da	quantidade	adquirida	ser	
insuficiente	para	atender	a	totalidade	das	necessidades	dos	pesquisadores	da	Unidade,	
estabeleceu-se um edital interno para a distribuição dessas máquinas que priorizava a 
distribuição aos pesquisadores com projetos submetidos e/ou aprovados a órgãos de 
fomento e com maior número de colaboradores (alunos, pós-docs e outros pesquisadores) 
- Maio/2018;

• Contrato Centralizado de copiadoras: as impressoras da Unidade foram substituídas por 
equipamentos Samsung com cotas de impressão monocromáticas e coloridas. A Informática 
efetuou a desinstalação das antigas copiadoras e impressoras locais e a instalação das 
novas máquinas em todos os equipamentos da Unidade, resultando em melhoria de 
desempenho e economia de recursos - maio/2018; 

• Projeto Fapesp 2018: Participação na elaboração do projeto RTI-Fapesp 2018, já 
aprovado, que prevê a criação do parque de equipamentos audiovisuais e montagem 
de um estúdio de gravação e edição de imagens e áudio para viabilizar a produção de 
registros audiovisuais de apoio à pesquisa no Instituto de Psicologia (em andamento). 
Aquisição de um Portão de Segurança para a Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto 
de	Psicologia	da	Universidade	de	São	Paulo	(IPUSP)	(finalizado)	e	Internacionalização	da	
Produção	Científica	(em	andamento)	-	maio/2018;

• Website: Lançamento do novo Website cuja proposta era de utilização de ferramentas 
de gerenciamento de conteúdo adequadas às necessidades da Unidade oferecendo uma 
interface visual de fácil navegação, clara e confortável, de uso simples e intuitivo e uma 
estrutura de informações precisas, organizadas hierarquicamente, oferecendo o dinamismo 
necessário ao tipo de mídia em questão - Setembro/2018;

• Projeto Skype:	 foram	adquiridos	4	 kits	 para	 realização	de	Skype,	 um	para	 cada	
departamento visando suprir as necessidades dos pesquisadores em vídeo conferências 
rápidas	administradas	pessoalmente.	A	utilização	desses	kits	ficou	a	critério	de	cada	
departamento	que	optaram	por	instalação	em	equipamento	e	sala	específica	ou	empréstimo	
ao pesquisador para usar em seu equipamento particular. Em ambos os casos é realizado 
o agendamento pelo departamento - abril/2019;

• Projeto Fapesp 2019: Participação na elaboração do projeto RTI-Fapesp 2018, em análise, 
que prevê criação de um espaço de uso coletivo com recursos de informática e áudio 
visual adequados às novas tecnologias de comunicação; Internacionalização da Produção 
Científica;	Aquisição	de	equipamentos	específicos	adequados	ao	Museu	da	Psicologia	
em	implantação	e	aquisição	de	livros	específicos	de	interesse	dos	usuários	do	IPUSP	que	
ficarão	à	disposição	na	Biblioteca	da	Unidade	-	Junho/2019.
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3.4. Seção de Convênios
Tem a função de dar suporte ao gerenciamento dos projetos de pesquisa de alunos e docentes 

e	prestar	contas.	Compete	à	seção	o	gerenciamento	dos	auxílios	financiados	pelas	agências	de	
fomentos estaduais e federais – desde o auxílio para submissão do projeto, compras, liberação de 
verba, pagamentos, conciliação bancária até o lançamento da prestação de contas nos sistemas 
das agências; pela formalização de Convênios Nacionais – análise de minutas de convênios via 
Sistema	MercúrioWeb;	acompanhamento	Reserva	Técnica	FAPESP;	acompanhamento	financeiro	
da verba CAPES; prestação de contas de convênios FAPESP e CAPES.

Há	duas	modalidades	de	convênios	nacionais	apoiadas	pela	Seção:	acadêmico	e	financeiro.	
A	divisão	se	faz	pela	necessidade	ou	não	de	prestação	de	contas	financeiras.	Se	o	convênio	
envolver prestação de contas, é de responsabilidade do servidor Caio Lunardi; se for estritamente 
acadêmico,	sem	envolvimento	de	recursos	financeiros,	a	administração	é	feita	pela	funcionária	
Rosiani Pereira da Silva.

Compete à seção formalizar e acompanhar convênios com Instituições de Ensino Superior 
brasileiras, além de organizar e disponibilizar documentos às instituições interessadas em 
estabelecer convênios com o Instituto de Psicologia. Em se tratando de convênios acadêmicos, 
caberá à respectiva comissão acadêmica analisar o mérito e acompanhar a execução dos convênios.

Tabela 38. Auxílios	concedidos	pela	CAPES	até	2019,	Convênio	PROAP/PNPD	(valores	em	R$)

Programa PROAP PNPD Total

PSA 235.600,09 18.600,00 253.600,09

PSC 220.810,10 19.500,00 240.310,10

PST 235.550,00 18.600,00 254.150,00

NEC 140.036,24 16.950,00 156.986,24

Total 831.396,43 73.650,00 905.046,43

Tabela 39. Reserva	Técnica	Institucional	FAPESP	(valores	em	R$)

Processo FAPESP Departamento Valor

2016/23681-1 Comissão de Pesquisa 457.482,00

2018/13403-0 Comissão de Pesquisa 205.288,00

Total 662.770,00

Tabela 40. Convênio IPUSP - Ministério da Saúde

Processo Departamento Valor

817120/2015 Psicologia Social e do Trabalho R$ 486.854,00

Data da Proposta 17/12/2014 Data Assinatura 16/12/2015 Publicado no DOU em 17/12/2015 
Data Início de Vigência 16/12/2015

Este projeto visa sistematizar e dar visibilidade à esta experiência brasileira na formulação 
e aplicação de ações de prevenção às DST/Aids. A proposta aqui descrita pretende registrar - a 
partir da produção de pequenos vídeos as tecnologias utilizadas pela sociedade civil e/ou por 
instituições governamentais dedicadas à prevenção das DST/Aids. Estabelecendo um diálogo 
reflexivo	à	luz	do	quadro	da	vulnerabilidade	e	dos	direitos	humanos	ressaltando	os	conceitos	
que as fundamentam e as práticas (método) que lhes dão vida. Tal estratégia - de registrar, 
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agrupar e disseminar metodologias exitosas em prevenção - pretende revolucionar por meio da 
linguagem em vídeo empregada a facilidade da disseminação, do registro e da troca de tecnologias 
e	experiências	entre	os	profissionais	de	saúde	ou	técnicos	que	atuam	no	campo	da	aids,	além	de	
produzir um debate entre os diversos atores envolvidos neste processo. Foi repassados para o 
Instituto o montante de R$ 486.854,00 para execução do projeto e até o momento foram gastos 
R$ 323.620,00 com a produção do vídeo, R$ 2.555,20 com diárias, R$ 4.110,00 com passagens 
aéreas e R$ 7.820,00 com o mapeamento das ações a serem registradas. Resultando no saldo de 
R$ 148.748,80 a ser gasto para terminar o projeto até 03/10/2020.

3.5. Transparência na Gestão
Em conformidade com as diretrizes assumidas nesta gestão desde seu Plano de Trabalho 

proposto por ocasião da candidatura da chapa da atual Diretoria, as principais decisões administrativas 
foram	tomadas	de	forma	transparente	e	compartilhada,	envolvendo	as	chefias,	assistências,	
funcionários e representantes discentes envolvidos nas diversas questões administrativas.

As sessões da Congregação foram todas transmitidas ao vivo, gravadas e encontram-se 
disponíveis no Youtube e disponíveis para o público que tiver interesse nas questões acadêmicas 
do	IPUSP.	O	Comitê	Técnico	Administrativo	(CTA),	além	dos	acentos	oficiais	determinados	pela	
Reitoria, inclui a participação de representantes discentes, de funcionários, Biblioteca e Centro 
Escolar do Instituto de Psicologia, os quais reportam nas reuniões mensais do CTA o posicionamento 
de seus representados, participando das decisões que envolvem todo o IPUSP. Todas as atas dos 
órgãos colegiados CTA e Congregação do período de gestão foram aprovadas.

Foram realizadas diversas reuniões para assuntos que necessitavam providências administrativas 
e/ou acadêmicas, sendo suas decisões tomadas de forma participativa e compartilhada e, na 
sequência,	divulgadas	a	todos,	seja	via	chefias	envolvidas,	seja	através	do	e-mail	institucional	do	
IPUSP,  ipcomunica@usp.br ,	seja	por	meio	de	seções	públicas	com	fins	específicos.

Juntamente	com	os	órgãos	decisórios	oficiais	da	Unidade,	Congregação	e	CTA,	demos	
continuidade a reuniões mensais de dois Comitês instaurados na Unidade: o Comitê Gestor, 
formado pelas Assistências de Direção, Administrativa, Acadêmica, Financeira, Seção de Informática, 
Biblioteca	“Dante	Moreira	Leite”,	Apoio	Institucional	e	o	Comitê Acadêmico formado pelas 
Comissões Estatutárias de Graduação, Pós-Graduação, Pesquisa, Cultura e Extensão, Relações 
Internacionais e Convênios Nacionais, Ética em Pesquisa com Seres Humanos e com Animais. 
Nas reuniões, as pautas eram apresentadas pelas diversas comissões e setores administrativos do 
Instituto de Psicologia, facilitando a organização das ações e das atividades internas e externas 
da Unidade.

3.5.1 Ações da Unidade para Reestruturação das atividades administrativas 
em função do PIDV, aposentadorias e falecimentos

Destaque	deve	ser	dado	às	ações	realizadas	entre	a	Direção	e	chefias	de	Departamento,	
Assistências,	chefias	de	setores,	da	Biblioteca,	CEIP,	Informática	e	Serviço	de	Apoio	Institucional	
do IPUSP, visando adequar o quadro funcional à perda de 28 funcionários advindas do PIDV, 
aposentadorias e falecimentos, a partir do segundo semestre de 2016. Essas ações ocorreram 
durante	todo	semestre	de	2016,	sendo	realizadas	10	reuniões	que	possibilitaram	uma	reconfiguração	
dos setores, de forma que as decisões foram tomadas por consenso, e apresentadas a toda a 
comunidade	de	servidores,	possibilitando	uma	melhor	inserção	dos	profissionais	em	diversos	
setores administrativos e acadêmicos do IPUSP. 

Revisão do Organograma da Assistência Financeira da Unidade, considerando a importância 
técnica que este setor apresenta na realização do conjunto de atividades relacionadas à utilização 
das verbas orçamentárias e extraorçamentárias do Instituto de Psicologia. Como consequência do 
PIDV, das demandas de prestação de contas de verbas federais advindas de convênios, Convênio 
CAPES junto aos Programas de Pós-Graduação, realização de atividades como Bancas de Defesa, 
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de Concursos de Livre-Docência, Titulares, de Ingresso na Carreira Docente, Reserva Técnica 
Institucional FAPESP, compras e pregões, dentre outras atividades, houve a necessidade dessa 
reconfiguração,	aprovada	pelo	DRH/USP	em	2019.

3.5.2 Ações com as Chefias de Departamento

Definição da lista de prioridades de vagas para Professores Doutores no 
IPUSP de acordo o Ofício GR/CIRC/285 de 30 de Junho de 2016

Instituído	Grupo	de	Trabalho	constituído	pelas	Chefias	e	Vice	Chefias	de	Departamentos	e	
Direção	do	Instituto	para	definição	de	ordem	de	prioridade	para	vagas	de	Professores	Doutores	ao	
Instituto de Psicologia, referentes ao ofício GR/CIRC/285 DE 30 DE JUNHO DE 2016, que dispõe 
sobre a admissão de novos professores doutores para o quadro permanente da Universidade. Nese 
ofício, caberia à Unidade o “Atendimento às mais urgentes necessidades de ensino dos cursos 
de	graduação”.	Foram	realizados	três	encontros	nos	dias	19/07,	16/08	e	22/08.	O	objetivo	das	
reuniões era estabelecer uma lista de prioridades a ser encaminhada à Congregação para aprovação. 
A	lista	de	prioridades	foi	definida	com	a	participação	das	Chefias	dos	quatro	Departamentos	que	
compõem o Instituto com base no seguinte critério: o número de docentes do departamento, o 
número de horas aula oferecidas em disciplinas obrigatórias e o número de horas aula oferecidas 
em disciplinas eletivas. A ordem de prioridade para as vagas de Professores Doutores aprovada 
pela Congregação do Instituto de Psicologia foi a seguinte:

Tabela 41. Definição	da	lista	de	prioridades	de	disciplinas	para	vagas	de	Professores	Doutores	
no IPUSP, 2016

Ordem Departamento Disciplina

1º PST PST0294 – Introdução à Psicologia

2º PSA PSA1404 – Introdução às Técnicas de Exame Psicológico

3º PSC PSC1727 – Atendimento Cínico: o Processo Diagnóstico

4º PSE PSE1140	–	História	e	Filosofia	da	Psicologia

5º PSE PSE1141 – Etologia

6º PSC PSC1322 – Introdução à Psicopatologia

7º PSA PSA1506 – Sujeito, Educação e Sociedade

8º PSA PSA1302 – Psicologia da Personalidade: Fundamentos

9º PSE PSE1646 – Percepção e Cognição

A Unidade, nesta ocasião, foi contemplada com um claro encaminhado ao Departamento de 
Psicologia Social e do Trabalho, sendo contratado o Prof. Dr. Antonio Eusébios Filho. Como parte 
da contrapartida ao Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID), coordenado pela Profa. Titular 
Emma Otta, o Departamento de Psicologia Experimental recebeu também um claro docente, 
sendo contratada a Profa. Dra. Ronara de Souza Ferreira Châline.

Definição da lista de prioridades de vagas para Professores Doutores no IPUSP
2.1. Of. GR/124, que dispõe sobre a concessão de 3 (três) cargos docentes, 
categoria MS- 3, em RDIDP, ao Instituto de Psicologia-lP

A	referida	Lista	foi	definida	em	reuniões	entre	a	Diretoria	e	as	chefias	de	Departamento,	
das quais participaram ainda a Assistência Acadêmica e a Comissão de Graduação, tomando-se 
por base a proporção entre o número de docentes e as horas-aula ministradas em disciplinas 
obrigatórias e optativas eletivas.
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Dessa	forma,	chegou-se	à	seguinte	classificação:	1º	-	PST,	com	a	carga	horária	de	91,57	
horas-aula por docente no ano; 2º - PSA, com a carga horária de 75,84 horas-aula por docente 
no ano; 3º - PSC, com a carga horária de 66,17 horas-aula por docente no ano; 4º - PSE, com a 
carga horária de 44,28 horas-aula por docente no ano 

Com	base	nesta	classificação,	os	três	cargos	docentes	concedidos	serão	destinados	ao	PST,	
ao PSA e ao PSC. As priorizações dos claros docentes foram aprovadas em sessão da Congregação 
de junho de 2019.

2.2. Of. GR/367 de 13.09.2019. que dispõe sobre a concessão de 3 (três) cargos 
docentes, categoria MS-3, em RDIDP. ao Instituto de Psicologia.

A	Lista	Priorizada	para	alocação	dos	cargos	concedidos	foi	definida	em	reuniões	entre	
a	Diretoria	e	as	Chefias	de	Departamento,	das	quais	participaram	ainda	a	Assistência	Técnica	
Acadêmica e a Presidente da Comissão de Graduação. tomando-se por base a proporção entre o 
número de docentes de cada Departamento. incluindo os cargos que estão em provimento, e as 
horas-aula ministradas em disciplinas obrigatórias, optativas eletivas e obrigatórias ministradas 
para outras Unidades da USP 

Assim,	chegou-se	à	seguinte	classificação:	1º	-	PST,	com	a	carga	horária	de	91,50	horas-aula	
por docente no ano; 2º - PSA, com a carga horária de 86,06 horas-aula por docente no ano; 3º - PSC, 
com a carga horária de 65,84 horas-aula por docente no ano; 4º - PSE, com a carga horária de 
44,29	horas-aula	por	docente	no	ano.	Com	base	na	classificação	acima,	os	três	cargos	docentes	
serão alocados junto aos Departamentos de Psicologia Social e do Trabalho (PST), de Psicologia 
da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade (PSA) e de Psicologia Clínica (PSC) 
aprovadas em Congregação de novembro de 2019.

Grupos de Trabalho
Outro importante instrumento de trabalho para da Gestão Administrativa foram os Grupos 

de	Trabalho	(GT’s)	e	Comissões	específicas	para	cada	assunto	em	pauta	a	ser	discutido.	A	seguir	
estão destacadas os principais GT’s e Comissões criados e as questões que os envolveram:

GT Infraestrutura
Foi instituído pelo CTA da Unidade, em 2016, para levantar as demandas estruturais dos sete 

blocos administrativos, didáticos e de serviços do IP e elaborar um Plano de Ação de Infraestrutura 
para o Instituto de Psicologia. Refere-se a diagnóstico dos problemas, intervenções físicas dos 
blocos, visando a melhoria do funcionamento. O Plano de Ação de Infraestrutura aprovado foi 
desenvolvido no biênio 2017/2018 e 2019/2020. 

GT de Comunicação
instituído pela Direção para pensar questões de comunicação visual e comunicação interna 

e	externa	na	Unidade.	Refere-se	a	forma	que	o	IP	se	apresenta	virtualmente/fisicamente	e	se	
comunica com a sociedade e usuários. Houve convite à Profa. da Escola de Comunicações e 
Artes. Desse grupo, foi elaborado um plano de ação visando a criação de ações de divulgação da 
pesquisa no IPUSP.

GT Espaço de Convivência para Estudantes da Pós-Graduação
Este GT foi instituído pelo CTA da Unidade, em 2018, sob a Coordenação do Presidente da 

Comissão de Pós-Graduação, a partir de uma demanda dos alunos de pós-graduação para instalação 
de um espaço de convivência dos alunos. O GT apresentou relatório aprovado na seção de 2019 
do CTA que prevê reestruturação da sala 13 do Bloco B – Didático que contemplará: estudantes 
de pós-graduação, Atlética do IPUSP e apoio didático
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GT Reestruturação do Bloco de Serviços
Foram realizadas diversas reuniões com a presença da Direção, Assistência de Direção, 

Assistência Administrativa, Assistência Acadêmica e o responsável pelo Museu do IPUSP, com 
a	finalidade	de	se	pensar	em	um	espaço,	entre	os	blocos	do	IPUSP	que	fosse	o	mais	adequado	
possível, para comportar o Museu do IP. Chegou-se à conclusão inicial de que o Bloco E poderia 
ser reformado para essa função, por sua localização e espaço.

Na sequência, foram realizadas três reuniões com todos os funcionários que estão alocados 
nesse	Bloco,	suas	respectivas	chefias,	Diretoria,	responsável	pelo	Museu	do	IPUSP	e	Assistências,	
com	a	finalidade	de	apresentar	a	proposta	de	readequação	do	espaço	e	solicitar	sugestões	para	
que essas reformas e readequações de espaços pudessem ocorrer da melhor forma possível.

Ampliação do Parque de Equipamentos Audiovisuais do IPUSP
O Instituto de Psicologia aprovou a utilização de Reserva Técnica Institucional Projeto FAPESP 

2018,	conseguiu	verba	para	adequar	uma	sala	em	suas	dependências	com	a	finalidade	de	funcionar	
como uma sala de multimeios montada com computador e equipamentos de áudio e vídeo que 
permitirá	entre	outras	atividades	possíveis,	a	gravação,	filmagem	de	aulas	e	entrevistas	voltadas	
à pesquisa e ensino. 

Para	que	fosse	definido	o	local	dessa	sala,	foram	realizadas	diversas	reuniões	entre	Assistências	
e Direção de onde saiu uma proposta que foi apresentada em reuniões entre a Direção, Assistências, 
Presidentes de Comissões do IPUSP e secretárias envolvidas. Após a avalição de SESMIT e SEF 
com	relação	à	adequação	do	novo	espaço	das	secretárias	das	Comissões,	ficou	aprovado	em	CTA	
que a sala de multimeios será alocada na sala localizada no segundo andar do Bloco G.

Ficou também aprovado que as três secretárias das Comissões de Pesquisa, CCINT, CCExt e 
CEUA, ocuparão a sala localizada no primeiro andar do mesmo bloco. Essa sala passará por reforma 
tornando adequada para conter as secretarias dessas Comissões. Nesse espaço também estará 
localizada uma sala de reuniões a ser utilizada preferencialmente pelas Comissões do IPUSP.

Equipe de acompanhamento de alunos da Graduação
Formado pela Direção, Coordenação do CEIP, Presidente da Comissão de Graduação, 

representantes discentes, docentes convidados e Assistente de Direção. Esse grupo realizou 
diversas reuniões, incluindo outras quatro juntamente com alunos do segundo ano da Graduação, 
no sentido de se elaborar um planejamento de acompanhamento em questões acadêmicas e 
individuais, à alunos da Graduação.

Reservas Técnicas Institucionais FAPESP
No período desta Gestão, tivemos os seguintes projetos de ampliação do parque de recursos 

para	a	pesquisa	no	IPUSP	com	financiamento	da	FAPESP,	aprovados.

1. Plano de apoio à manutenção e melhoramento de infraestrutura coletiva de apoio 
à Pesquisa: rede de dados, wireless e internacionalização da produção científica do 
IPUSP. PROCESSO FAPESP 2016/23681-1 – VALOR R$ 457.482,00
Estre Projeto possibilitou alcançar três ações:

a) Ampliação e modernização da infraestrutura de rede de dados em categoria 6
A nova estrutura proposta, fez as adequações na infraestrutura de rede da Unidade 
aos padrões de desempenho e qualidade necessários aos serviços de processamento 
de alto desempenho em nuvens computacionais, garantindo o apoio a toda atividade 
de pesquisa interna, bem como a parceria com outras instituições.
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Quando o desempenho ou ampliação dos recursos é limitado por seu meio de transporte, 
normalmente isso implica em uma reforma completa da estrutura com custo bastante 
elevado. Esta atualização visa compatibilizar a estrutura aos diversos recursos disponíveis, 
adequando seu desempenho e sua capacidade de expansão.

b) Ampliação da cobertura de Rede Wireless de forma a cobrir todos os laboratórios 
de pesquisa
O	projeto	Wireless	estendeu	e	flexibilizou	o	uso	de	dispositivos	móveis	no	âmbito	da	
Unidade criando melhores condições para:

• A execução das pesquisas,
• Acesso de dados imediato em outras Universidades nacionais e estrangeiras,
• Ampliação das comunicações,
• Colaborações; e
• Compartilhamento de pesquisas.

Tais	recursos	encontravam-se	de	forma	precária	na	Unidade,	dificultando	assim,	um	
melhor	aproveitamento	de	equipamentos,	como	tablets,	notebooks	e	laptops	que	
compõem o patrimônio de equipamentos, grande parte deles oriundos de verba de 
pesquisa e que se encontram subutilizados do ponto de vista de acesso às redes sem 
fio.	A	nova	infraestrutura	Wireless	contribuiu	de	forma	relevante	para	a	agilização	de	
processos, ampliando as fronteiras de comunicação, proporcionando mobilidade e 
praticidade na manipulação de arquivos e dados de forma distribuída. Complementando 
a infraestrutura, a Rede Wireless permitiu a incorporação de novas ferramentas e 
dispositivos, ampliando o potencial de trabalho individual e coletivo.

c) Divulgação as pesquisas por meio de publicações no âmbito internacional
A	justificativa	para	esta	demanda	de	recursos	da	Reserva	Técnica,	deveu-se	ao	fato	de	que	
a avaliação interna produzida pela Comissão de Pesquisa, Comissão de Pós-Graduação 
e Congregação do IPUSP, pela avaliação institucional USP (2010 – 2014) e, pela 
última avaliação trienal CAPES (2010 – 2012), consideraram que o maior entrave ao 
desenvolvimento	da	pesquisa	nestes	últimos	anos,	entre	outros	aspectos,	é	a	dificuldade	
de	internacionalização	da	produção	acadêmica	e	científica	do	Instituto.	

2. Plano de apoio à constituição de parque de equipamentos e recursos para melhoramento 
da infraestrutura coletiva de apoio à Pesquisa para utilização de Reserva Técnica de 
Infraestrutura Institucional de Pesquisa do IPUSP. PROCESSO FAPESP 2018/13403-0 
VALOR R$ 205,288,00
O plano apresenta três ações:

a) Criação do parque de equipamentos audiovisuais e montagem de um estúdio de 
gravação e edição de imagens e áudio para viabilizar a produção de registros 
audiovisuais de apoio à pesquisa no Instituto de Psicologia
Criação do parque de equipamentos audiovisuais e montagem de um estúdio de gravação 
e edição de imagens e áudio para viabilizar a produção de registros audiovisuais de 
apoio à pesquisa no Instituto de Psicologia.

b) Aquisição de um Portão de Segurança para a Biblioteca Dante Moreira Leite do 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP)

c) Internacionalização da Produção Científica
A ação 3 visa ampliar o acesso à publicação em periódicos internacionais de seletiva 
política editorial em diferentes áreas da psicologia, sob a coordenação da Comissão 
de Pesquisa do IPUSP.
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3. Plano de apoio a ações de internacionalização, divulgação científica, e melhoramentos 
da infraestrutura coletiva de apoio à Pesquisa para utilização de Reserva Técnica de 
Infraestrutura Institucional de Pesquisa do IPUSP. PROCESSO FAPESP no. 2019/20357-7. 
VALOR R$ 96.651,39
O plano apresenta quatro ações:

a) Internacionalização da Produção Científica
A ação 1 visa ampliar o acesso à publicação em periódicos internacionais de seletiva 
política editorial em diferentes áreas da Psicologia, sob a coordenação da Comissão 
de Pesquisa do IPUSP.

b) Criação de um espaço de uso coletivo com recursos de informática e de audiovisual 
adequados às novas tecnologias de comunicação
Implementação de um espaço de uso coletivo com recursos de informática e de 
audiovisual adequados às novas tecnologias de comunicação, que viabilizem a 
elaboração de conferências remotas, reuniões de trabalho e discussões teóricas entre 
a	comunidade	científica	das	instituições	parceiras	nacionais	e	internacionais.

c) Museu de Psicologia – infraestrutura de preservação do acervo
A partir da aquisição de mobiliário técnico e equipamentos para higienização de 
documentos e também para o controle das condições ambientais, busca-se oferecer 
condições adequadas para a preservação do acervo do Museu de Psicologia do IPUSP, 
hoje composto por documentos escritos, objetos e publicações.

d) Biblioteca Dante Moreira Leite – aquisição de livros para o acervo e de 
microcomputadores para os usuários
Adquirir livros nacionais e internacionais para o acervo da Biblioteca Dante Moreira 
Leite do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP) e quatro 
microcomputadores para os usuários.

3.6. Ouvidoria do Instituto de Psicologia
A Ouvidoria de Serviços Públicos na Reitoria da USP foi criada pela Resolução USP 4.827, 

de 29/03/2001, em cumprimento à Lei no 10.294, de 20/04/1999, que dispõe sobre a proteção 
e defesa do usuário público do Estado de São Paulo. Cabe à Ouvidoria de Serviços Públicos da 
USP avaliar a procedência de sugestões, reclamações e denúncias de natureza administrativa, 
encaminhando-as às autoridades competentes, visando à: melhoria dos serviços; correção de 
erros, omissões, desvios ou abusos na prestação de serviços; apuração de atos de improbidade 
e de ilícitos administrativos; prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com 
o direito à informação e à qualidade na prestação dos serviços, na forma da lei; proteção dos 
direitos dos usuários. Cada Unidade da Universidade de São Paulo possui a sua Ouvidoria visando 
ampliar o papel do Ouvidor.

No período desta Gestão, o IPUSP contou com a atuação de duas colegas que assumiram 
a função de Ouvidoras do IPUSP, Profas. Dras. Eda Marconi, de junho de 2016 a abril de 2018 e 
Profa. Dra. Maria Thereza Costa Coelho de Souza acima, maio de 2018 a maio de 2020. A Ouvidoria 
possui	campo	específico	na	página	do	Instituto	de	Psicologia	 http://www.ip.usp.br/site/ouvidoria-2/ 

A Ouvidoria acolhe dos membros da comunidade manifestações a respeito de questões, 
reclamações,	conflitos	e	outros	problemas	não	solucionados	pelos	canais	regulares	de	atendimento,	
analisando-os e procurando atuar na busca de soluções apropriadas para cada caso.

A Ouvidoria também pode receber reclamações e denúncias vindas de membros externos à 
comunidade, contanto que digam respeito aos serviços que a instituição presta.
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Não é função da Ouvidoria do Instituto de Psicologia informar sobre serviços prestados pelo 
IPUSP nas suas variadas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tais informações deverão ser 
procuradas no site do Instituto de Psicologia da USP, escolhendo-se o serviço sobre o qual se 
quer informações.

3.6.1 Como preparar manifestações para a Ouvidoria do IP
As manifestações dirigidas à Ouvidoria devem:

1. Ser feitas por escrito;
2. Ser	identificadas;
3. Conter todas as informações necessárias para a análise do caso e, se necessário, 

acompanhadas de documentações ou imagens;
4. Conter informação para contato (endereço, número de telefone ou endereço eletrônico) 

para que a Ouvidoria possa entrar em contato, se for o caso, e solicitar informações 
suplementares ou sugerir um encontro com o autor da manifestação;

5. É	garantida	a	confidencialidade	das	informações	transmitidas	à	Ouvidoria.

3.6.2 Contato com a Ouvidoria do IP
1. Os interessados em utilizar a Ouvidoria do Instituto de Psicologia da USP poderão agendar 

pelo e-mail  ouvidoriaip@usp.br  para atendimento pessoal.

Neste período, foram 66 recebidas mensagens de e- mail, realizados dois atendimentos 
presenciais agendados previamente, houve uma participação em reunião com a Diretora do IP e 
uma participação em reunião com outros Ouvidores da USP.

Os temas apresentados nas demandas podem ser assim agrupados:

a) Pedidos de informação sobre cursos de extensão e Pós- Graduação da USP;
b) Solicitações de informação sobre andamento de processos de revalidação de diploma 

de Graduação, por demora em obtenção de respostas diretamente do setor responsável;
c) Envio de informações sobre matérias da mídia, como por exemplo, sobre direitos das 

mulheres e LGBTs;
d) Envio de horários de atendimento do Conselho Regional de Psicologia;
e) Denúncia de fumo em locais não permitidos por lei. Neste caso, foi providenciada junto 

a Assistência Administrativa, a colocação de placas de Não é permitido fumar, em 
locais visíveis das áreas externas mas cobertas; e também foi solicitado na reunião de 
departamento PSA (ao qual a Ouvidora pertence) a colaboração dos docentes, discentes 
e técnicos, no sentido de incentivar os colegas a cumprirem a determinação da lei;

f) Reclamações sobre atendimento recebido por telefone e presencialmente, em alguns setores 
do	IP.	Providência:	encaminhamento	da	reclamação	à	chefia	imediata	e	acompanhamento	
do caso;

g) Reclamação sobre procedimentos de segurança, o qual determinou o fechamento da 
biblioteca após o horário de atendimento ao público, sendo que os funcionários que ali 
permanecessem deveriam solicitar a abertura das portas aos vigias. Providência: após 
reunião	com	a	Direção	e	também	outra	apenas	com	a	ouvidora,	a	chefia	da	biblioteca	e	a	
assistência administrativa acordaram que haveria uma chave extra, cujas regras para uso 
seriam	fixadas	pela	chefia	imediata,	bem	como	a	responsabilização	individual	em	casos	em	
que	a	chefia	não	fosse	comunicada	sobre	o	uso	da	referida	chave.	A	Ouvidoria	acompanhou	
o caso e sugeriu que os funcionários da biblioteca, bem como outros fossem informados 
sobre o planejamento estratégico de segurança da Unidade, com os devidos tempos de 
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execução, minimizando o mal estar ocasionado pela sensação de que nada estaria sendo 
feito para garantir a segurança e, ao mesmo tempo, a autonomia dos funcionários.

h) Reunião com a Direção para tratar do caso acima e atualização de informações sobre o 
trabalho da Ouvidoria, assim como procedimentos adotados no IP. Informações foram 
atualizadas também por e mail; e

i) Atendimento presencial de um candidato à seleção para o Programa de Pós Graduação 
em Psicologia Clinica do IP, o qual por questões médicas perdeu uma fase do processo 
seletivo e pleiteava novo prazo para que pudesse participar. Providência: foi encaminhada 
a solicitação ao referido Programa de Pós, que consultou a Procuradoria da USP e foi 
orientado a informar o candidato novamente sobre a impossibilidade de atender sua 
solicitação.

Em 15/5/2019, a Profa. Maria Thereza, Ouvidora do IPUSP participou de uma reunião de 
Ouvidores da USP, com a Ouvidora Geral, com o propósito de compartilhar os tipos de assuntos 
que chegam às Ouvidorias e os encaminhamentos dados. Há uma semelhança de assuntos que 
chegam, sendo a maior parte, pedidos de informações gerais e reclamações sobre atendimentos 
recebidos em secretarias. Casos que demandariam atendimento especializado também foram 
relatados. O ponto mais positivo do encontro foi estabelecer o foco do trabalho do Ouvidor: ouvir 
e encaminhar, diminuindo o mal estar das pessoas e oferecendo alguma alternativa de solução 
para as queixas. 

Todas as demandas que chegaram à Ouvidoria do IPUSP foram respondidas bem como 
criaram	fluxos	de	encaminhamento,	visando	melhorar	a	qualidade	do	atendimento	público	desta	
Unidade de Ensino.

Atividades de Gestão

145



PARTE 4



4. DESTAQUES DA GESTÃO

4.1. Professores Eméritos
Neste período o IPUSP aprovou por unanimidade de seus membros da Congregação, a outorga 

de título de Professor Emérito a quatro de seus docentes:

4.1.1 Sylvia Leser de Mello – Docente do Departamento de Psicologia 
Social e do Trabalho - PST
Cerimônia de outorga de título de Professora Emérita do IPUSP realizada em 
15 de junho de 2016 no Auditório Carolina Bori – Instituto de Psicologia da USP

A	Profa.	Sylvia	graduou-se	em	Filosofia	pela	Faculdade	de	Filosofia	Ciências	e	Letras	da	
Universidade de São Paulo em 1961. Fez especialização em Psychologie pela Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, em 1964. Desenvolveu sua tese de doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano da USP, sobre o tema 
‘As	atividades	profissionais	e	o	psicólogo	em	São	Paulo’,	obtendo	o	título	de	doutor	em	1974.	
Em 1985 foi aprovada no concurso de Livre-docência. Em 1990, tornou-se professor titular no 
Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP.

Trabalhou por muitos anos com questões relativas às classes subalternas em duas linhas 
de pesquisa: O Homem no Trabalho e Interação Social. Partindo de abordagem multidisciplinar, 
com	grande	ênfase	na	filosofia,	na	antropologia,	na	história	e	na	sociologia,	seus	trabalhos	têm	
procurado descrever e analisar os fundamentos psicossociais da construção da subjetividade e a 
grande relevância que o trabalho humano possui para essa construção. A Profa. Sylvia, também 
foi responsável pela criação do Laboratório de Estudos da Família, do Gênero e da Sexualidade, 
onde desenvolveu com seus orientandos e outros professores interessados, pesquisas voltadas 
para a compreensão destes elementos básicos da vida coletiva. Ela também tem desenvolvido 
trabalhos	na	área	das	intersecções	da	literatura	com	a	psicologia	e	a	filosofia.	

Foi Diretora do IPUSP no período 1992 - 1996.
(Texto baseado no Curriculum Lattes - informado pela autora e no site do IPUSP)

Figura 74. Profa. Sylvia Leser de Mello e Profa. Marilene Proença Rebelo de Souza
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Figura 75. Da	esquerda	para	a	direita:	Profa.	Belinda	Piltcher	Haber	Mandelbaum,	Profa.	Sylvia	
Leser de Mello, Profa. Marilene Proença Rebello de Souza, Prof. Gerson Yukio Tomanari e 
Profa. Maria Isabel da Silva Leme

4.1.2 Eda Therezinha de Oliveira Tassara – Docente do Departamento de 
Psicologia Social e do Trabalho - PST
Cerimônia de outorga de título de Professora Emérita do IPUSP realizada em 
16 de maio de 2018 no Auditório Carolina Bori – Instituto de Psicologia da USP

A Profa. Eda Therezinha é graduada em Física, Mestre, Doutora e Livre Docente em 
Psicologia pela Universidade de São Paulo, foi Professora Visitante do Departamento de Física 
da Universidade de Pisa, Itália (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), do LPE-Laboratoire de 
Psychologie Environnamentale da Universidade de Paris V, do Centre de Recherches Historiques 
da EHESS-Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales-Paris e da UPAEP- Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla,México, nos quais conduziu, como representante brasileira, 
investigações em cooperação internacional. É Presidente da Comissão Estadual de São Paulo do 
IBECC-Instituto Brasileiro de Educação Ciência e Cultura / UNESCO, do Conselho da FUNBEA-Fundo 
Brasileiro	de	Educação	Ambiental,	foi	Representante	brasileira	frente	ao	Acordo	firmado	entre	o	
Ministério da Educação e Science Group Museum (Reino Unido) para a criação de um Museu de 
Ciência, Tecnologia e Inovação em São Paulo. Propositora e Coordenadora do Grupo de Estudos em 
Política Ambiental do Instituto de Estudos Avançados da USP e do LAPSI-Laboratório de Psicologia 
Socioambiental e Intervenção. Suas publicações versam sobre as temáticas de Psicologia Social, 
Crítica da Ciência e da Cultura, Política Ambiental, Epistemologia e Metodologia da Ciência. 

(Texto baseado no Curriculum Lattes - informado pela autora)
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Figura 76. Profa. Emérita Eda Therezinha de Oliveira Tassara

Figura 77. Da	esquerda	para	a	direita:	Profa.	Belinda	Piltcher	Haber	Mandelbaum,	Profa.	Marilene	
Proença Rebello de Profa. Eda Therezinha de Oliveira Tassara e Profa. Sandra Maria Patrício Ribeiro
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4.1.3 Zélia Ramozzi Chiarottino – PST - 13 de junho 2018
A	Profa.	Zélia	é	Bacharel	em	Filosofia	na	Universidade	de	São	Paulo	(USP),	Mestrado	em	

Philosophie des Sciences na Université d’Aix-Marseille, França (1967), sob a direção do Prof. 
Gilles Granger. Doutora em Ciências e Psicologia Comportamental na USP em 1970. Estagiou 
na Universidade de Genève em 1972. Pós-Doutorado na área de Lingüística, Letras e Artes 
(subárea: Epistemologia) na Università degli Studi di Roma La Sapienza em Roma, Itália em 1975 e 
Pós-Doutorado na Université de Genève – CH, UG-CH Suíça na área de Ciências Humanas e subáreas 
Genética e ontogênese epigenética. Professora Titular em 1986 (USP). Visiting Fellow na Université 
de Lyon2, França, de 1990 a 1992. Fundou o primeiro Laboratório de Epistemologia Genética do 
Brasil em 1968 (FFLCH-USP) e posteriormente, em 1970, realizou pesquisas sobre reabilitação 
psicossocial (IP-USP). Em 2004 foi convidada a apresentar os resultados de sua pesquisa sobre 
distúrbios comportamentais graves em crianças no Hôpital Saint-Jean de Dieu, em Lyon, França.

Foi Diretora do IPUSP no Período 1988 – 1992.
(Texto baseado no Curriculum Lattes - informado pela autora)

Figura 78.  Profa. Dra. Marilene Proença Rebello de Souza entrega o Título de Professora Emérita 
à Profa. Dra. Zélia Ramozzi Chiarottino

Figura 79. Da esquerda para a direita: Prof. Nelson da Silva Júnior, Prof. Andrés Eduardo Aguirre 
Antúnez,	Profa.	Marilene	Proença	Rebello	de	Souza	e	Profa.	Belinda	Piltcher	Haber	Mandelbaum.	
No púlpito Profa. Zélia Ramozzi Chiarottino
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4.1.4 Lino de Macedo – PSA - 29 de agosto de 2018
É	graduado	(1966)	em	Pedagogia	pela	Faculdade	de	Filosofia	Ciências	e	Letras	de	São	José	

do Rio Preto, Mestre (1970), Doutor (1973) e Livre Docente (1983) em Psicologia pela Universidade 
de São Paulo. É membro da Academia Paulista de Psicologia e Professor Emérito pelo Instituto 
de Psicologia da Universidade de São Paulo (USP) onde exerceu o cargo de Professor Titular. Foi 
professor e orientador no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento 
Humano, neste Instituto, tendo orientado 83 teses de doutorado e dissertações de mestrado. 
Atualmente, participa do grupo de trabalho sobre Educação Básica no Instituto de Estudos 
Avançados, USP, é assessor do Instituto Pensi, Fundação José Luiz Egydio Setubal e membro 
do	Comitê	Científico	do	Núcleo	Ciência	pela	Infância.	Estuda	o	valor	dos	jogos	na	Psicologia,	
Educação e Saúde, bem como a importância da promoção dos processos de aprendizagem e 
desenvolvimento na Educação Infantil.

Figura 80. Da esquerda para a direita: Prof. Andrés Eduardo Aguirre Antúnez, Profa. Marilene 
Proença Rebello de Souza, Prof. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, Prof. Lino de Macedo, Prof. Pedro 
Fernando da Silva e Profa. Maria Thereza Costa Coelho de Souza
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4.2. Docentes do IPUSP Premiados ou Laureados

4.2.1 Prêmios Nacionais e Internacionais concedidos a docentes e 
orientandos de docentes do Departamento

2016
• Profa. Vera Silvia Facciolla Paiva (PST) - Menção honrosa do Prêmio Destaque USP pela 

orientação da tese: Morra para se libertar: estigmatização e violência contra travestis, 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade de São Paulo.

• Profa. Marilene Proença Rebello de Souza - Profesora Honoraria de la Universidad 
Autónoma de Perú, Universidad Autónoma de Perú.

• Prêmio Jabuti - 2º Lugar Categoria: Psicologia, Psicanálise e Comportamento 
Título: A Fabricação do Humano. Psicanálise, Subjetivação e Cultura 
Autor: Joel Birman, Daniel Kupermann (PSC), Eduardo Leal Cunha e Leopoldo 
Fulgêncio (PSA)

• Prêmio	Jabuti	-	Entre	os	10	finalistas	Categoria:	Psicologia,	Psicanálise	e	Comportamento;	
Título: Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma - Autor: Christian Ingo Lenz Dunker (PSC)

• Profa. Márcia Helena da Silva Melo Bertolla - Profesora Honoraria de la Universidad 
Autónoma de Perú, Universidad Autónoma de Perú.

• Mestranda Camila Machado Oliveira (PSC) obteve o prêmio de melhor trabalho de 
Mestrado e também menção honrosa na SBP.

2017
• Prêmio Jabuti - 1º Lugar - Título: A Clínica Psicanalítica em Face da Dimensão Sociopolítica 

do Sofrimento – Autor(a): Miriam Debieux Rosa (PSC).
• 59º	Prêmio	Jabuti	-	Dentre	os	10	finalistas	na	categoria:	Psicologia,	Psicanálise	e	

Comportamento: Título: Amar a Si Mesmo e Amar o Outro. Narcisismo e Sexualidade 
na Psicanálise Contemporânea – Autor(a): Joel Birman et al. – Editora: Zagodoni – 
Organizadores: Joel Birman, Leopoldo Fulgêncio (PSA), Daniel Kupermann (PSC) e 
Eduardo Leal Cunha.

• Título: Combate à Vontade de Potência – Autor(a): Marcelo Checchia, ex-aluno de 
Doutorado no Programa PSC. Editora: Annablume.

• Título:	Desafios	Atuais	das	Práticas	em	Hospitais	e	nas	Instituições	de	Saúde	–	Autor(a):	
Michele Kamers, Heloísa Helena Marcon e Maria Lívia Tourinho Moretto (PSC) (orgs.) 

• Título: Fragmentos – sobre o que se escreve de uma psicanálise – Autor(a): Luciana K. P. 
Salum, ex-aluna de Doutorado no Programa PSC.

• Laureado na Academia Paulista de Psicologia – Prof. Titular Gilberto Safra (PSC) tomou 
posse como novo membro da Academia Paulista de Psicologia, Cadeira no. 06, Milton 
Camargo da Silva Rodrigues. A cerimônia aconteceu em outubro de 2017, no Centro de 
Integração Empresa-Escola (CIEE).

• Laureada na Academia Paulista de Psicologia – Profa. Titular Marilene Proença Rebello 
de Souza tomou posse como novo membro da Academia Paulista de Psicologia, Cadeira 
no. 02, Lourenço Filho. A cerimônia aconteceu em outubro de 2017, no Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE).

• Prêmio Comunicação Oral no X Congresso Internacional de Educação Física e Motricidade 
Humana: Quando as mudanças entram em jogo: ansiedades básicas emergentes em 
equipes	profissionais	de	futebol,	Instituto	de	Biociências	Universidade	Estadual	Paulista,	
Campus de Rio Claro - SP.
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• Prof Christian Dunker agraciado com prêmio de melhor conferência na 47 edição da 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, realizada na Universidade Uninove, 
em São Paulo, em 2017.

• Profa. Titular Maria Inês Assumpção Fernandes (PST) - Homenagem, CCSP - Coral Cênico 
Cidadãos Cantantes.

• Prof. Wellington Zangari (PST) - Honorary research fellow, Brain, Belief and Behaviour 
Lab - Coventry University.

• 3º Lugar no concurso de pôsteres (Produção GEALTER-Inter Psi/USP): O impacto das práticas 
mediúnicas em indicadores psicopatológicos, dissociação e enfrentamento (coping), GT 
Psicologia & Religião da ANPEPP. Evento XI Seminário Internacional de Psicologia da 
Religião (PST).

2018
• Prof.ª Laura Villares de Freitas (PSA) - Profesora Honoraria de la Universidad Autónoma 

de Perú, Universidad Autónoma de Perú.
• Prêmio Carolina Bori - Doutorando Felipe Alckmin-Carvalho recebeu, em conjunto com a 

orientadora Profa Márcia Helena da Silva Melo Bertolla, o Prêmio Carolina Bori de melhor 
trabalho de doutorado. A pesquisa intitulada “Terapia analítico-comportamental para 
anorexia	nervosa	na	adolescência:	estudo	de	caso”	foi	apresentada	durante	a	48ª	Reunião	
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, entre os dias 23 a 26 de outubro de 2018, na 
Unisinos de São Leopoldo, RS. 

• Prof. Sigmar Malvezzi - Criação do Prêmio “Sigmar Malvezzi: uma vida dedicada à POT 
pela Sociedade Brasileira de Psicologia Organização e Trabalho.

• 60º Prêmio Jabuti - Dentre os 10 finalistas na categoria: Humanidades do eixo 
“Ensaios”	-	livro	“Reinvenção	da	intimidade	–	políticas	do	sofrimento	cotidiano”,	do	
Prof. Christian Dunker (PSC). 

• Prêmio Juarez Aranha Ricardo, com FLORES, D. O.; CUNHA, A. ; AMARAL, J. F. G. The 
Role	of	Experiences	of	Ecstasy	in	the	Creative	Process	of	Fyodor	Dostoevsky.,	Sociedade	
Brasileira de Neurociências e Comportamento – SBNe.

• 1º Lugar no concurso de pôsteres (Com REICHOW, J. R. e MARALDI, E. O.): IMPACTO DE 
EXPERIÊNCIAS ANÔMALAS NA QUALIDADE DE VIDA: um estudo longitudinal, CONUPES 
(Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade) (NUPES) – UFJF.

• Douglas Flores de Oliveira (orientando Prof. Wellington Zangari (PST)) - Prêmio Juarez 
Aranha Ricardo da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento para o trabalho: 
Oliveira, D. F.; Amaral, J. G.; Cunha, Alexandre; Zangari, W. The Role of Experiences of 
Ecstasy	in	the	Creative	Processof	Fyodor	Dostoevsky.

• Prof. Andrés Eduardo Aguirre Antúnez - Profesor Honorario de la Universidad Autónoma 
de Perú, Universidad Autónoma de Perú.

• Prof. Titular Gilberto Safra assume a Cadeira de nº 06 de Milton Camargo da Silva 
Rodrigues da Academia Paulista de Psicologia.

2019
• Prof. Danilo Silva Guimarães homenageado na Mostra Regional M’BAI de Artes Plásticas 

III. Visibilidade às Línguas Indígenas no Ano Internacional das Línguas Indígenas.
• Profa. Belinda Piltcher Haber Mandelbaum (PST)	-	Research	Honorary	Fellow,	Birkbeck	

College/London University.
• 3º Lugar no concurso de pôsteres (Com MARTINEZ, M. D.; OLIVEIRA, D. F.; Maraldi, E. O), 

CONUPES (Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade; NUPES) – UFJF.
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4.3. Casa de Culturas Indígenas
A Casa de Culturas Indígenas é um espaço importante de articulação do Departamento de 

Psicologia Experimental com a universidade e a Sociedade. A Casa das Culturas Indígenas (CCI), 
sob a coordenação do Professor Danilo Silva Guimarães é resultado de propostas de trabalho da 
Rede de Atenção à Pessoa Indígena (Rede Indígena) do IPUSP com comunidades Guarani do estado 
de	São	Paulo.	A	casa	foi	construída	de	forma	tradicional,	por	meio	de	uma	oficina	de	projeto	com	
o	Laboratório	de	Culturas	Construtivas	da	FAU-USP	e	uma	oficina	de	construção	coordenada	por	
construtores indígenas. A casa abriga reuniões do serviço A Rede de Atenção à Pessoa Indígena, que 
visa	realizar	uma	escuta	qualificada	capaz	de	estabelecer	o	vínculo	necessário	para	a	compreensão	
de vulnerabilidades psicossociais enfrentadas pelas comunidades indígenas, de forma a buscar, 
em conjunto, formas de superá-las.

Figura 81. Construção da Casa de Culturas Indígenas
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Diversas	atividades	pedagógicas,	científicas	e	culturais	foram	realizadas	no	período.	Computamos	
um total de 113 eventos ocorridos desde sua inauguração em 2017. As temáticas foram as mais 
diversas tendo, como exemplos desta diversidade de atividades, Fórum sobre violações dos direitos 
dos indígenas, sobre as noções em disputa: marco temporal e esbulho renitente; Ciclo de Filmes: 
TEMAS INDÍGENAS ATUAIS NO ENCONTRO ENTRE CULTURAS; Palestra da Liderança Mbya Guarani 
Timóteo da Silva Verá Tupã Popygua, com o tema Yvyrupa, a terra uma só; Visita de estudantes 
da Chicago School à Casa de Culturas Indígenas; e Atendimento psicológico (estágio graduação).

A	Casa	foi	proposta	ao	Prof.	Gerson	Yukio	Tomanari,	então	diretor	do	IPUSP,	no	final	de	2015.	
Em 2016 as aprovações e os recursos necessários foram obtidos e foi iniciada a parceria com o 
prof.	Reginaldo	Ronconi	do	Laboratório	de	Culturas	Construtivas	da	FAU,	para	uma	oficina	de	
projeto em outubro de 2016.

A	oficina	de	construção	aconteceu	entre	janeiro	e	fevereiro	de	2017	e	a	inauguração	no	dia	
16/03/2017.

A construção foi realizada em parceria com indígenas do povo Mbya Guarani, de comunidades 
da Terra Indígena do Jaraguá. Participaram também, estudantes vinculados ao serviço Rede de 
Atenção à Pessoa Indígena (PSE), estudantes de pós-graduação, funcionários, docentes do IPUSP 
e voluntários. 

Cabe lembrar que esse projeto contou com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da 
USP e da CAPES, através da verba Proex destinada ao programa de pós-graduação em psicologia 
experimental, além da direção do IPUSP, já na gestão da Profa. Marilene Proença Rebello de Souza.

Figura 82. Conclusão da Casa de Culturas Indígenas

Figura 83. Inauguração da Casa de Culturas Indígenas – 16 de março de 2017
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4.4. Projeto Acadêmico do IPUSP
O Projeto Acadêmico do Instituto de Psicologia foi realizado a pedido da Reitoria da Universidade 

de São Paulo como parte do Projeto de Avaliação da Universidade e refere-se ao período de 2018 
a	2022.	Cada	Unidade	da	USP	realizou	o	seu	projeto	por	meio	de	Comissão	específica	aprovada	
em Congregação para realização desta atividade. No IPUSP a Comissão do Projeto Acadêmico 
foi	coordenada	pela	Direção	com	a	participação	das	chefias	dos	quatro	Departamentos	do	IPUSP,	
Presidentes de Comissões Estatutárias e não Estatutárias, Coordenação do CEIP, Biblioteca, 
Assistências Acadêmica e de Direção e representantes discentes. 

Essa Comissão realizou reuniões durante o ano de 208 em que foram discutidas, de forma 
ampla e participativa, desde a conceitualização da Missão, Visão e Valores da Unidade até a 
consolidação dos objetivos, metas e ações para o quadriênio. O Projeto Acadêmico do IPUSP foi 
aprovado em Congregação e pelos órgãos centrais da Reitoria da Universidade de São Paulo, em 
dezembro de 2018. O Plano Acadêmico do IPUSP norteou os Planos Acadêmicos dos Departamentos 
e dos Docentes, realizados no ano de 2019. Como consta na Apresentação deste documento:

O projeto partiu de um diagnóstico institucional elaborado em conjunto, sobre nossas 
competências, nossos pontos fortes, sobre o que já realizamos nos diversos âmbitos da vida 
acadêmica, para em seguida pensarmos nossos pontos vulneráveis e os objetivos que almejamos 
alcançar. A partir deste diagnóstico – e isto será possível observar no decorrer do projeto –, 
entendemos que boa parte de nossos esforços deve se dar no sentido de fortalecer e dar visibilidade 
ao que fazemos, tanto no interior da comunidade uspiana e do próprio IPUSP quanto para a 
sociedade mais ampla. É claro também que o projeto tem como uma de suas linhas mestras 
mostrar-se	aberto	o	suficiente	para	acompanharmos	as	transformações	no	campo	da	produção	
de conhecimentos, bem como as demandas da sociedade brasileira, nos âmbitos do ensino, da 
pesquisa e das atividades de cultura e extensão em Psicologia (p.4-5).

4.5. Visita do Reitor da Universidade de São Paulo ao IPUSP e inauguração 
da Sala Profa. Eclea Bosi

Em	29	de	março	de	2019,	o	Instituto	de	Psicologia	da	USP	recebeu	a	visita	do	Magnífico	
Reitor Prof. Vahan Agopyan para uma conversa aberta com a comunidade IPUSP. O Reitor foi 
recebido no Auditório Carolina Bori pela Diretora do Instituto de Psicologia, Professora Marilene 
Proença Rebello de Souza, o Vice-Diretor, Professor Andrés Eduardo Aguirre Antúnez, Professora 
Emma Otta, (docente do PSE, Diretora do IPUSP no período 2008-2012 e Pró-Reitora Adjunta de 
Pesquisa), chefes de Departamentos, Coordenadora da Graduação, Coordenador da Pós-Graduação, 
Presidentes e/ou Vice-Presidentes das Comissões de Pesquisa, de Cultura e Extensão Universitária, 
Cooperação Internacional, de Ética com Seres Humanos, de Ética com Animais, Chefe da Biblioteca, 
Assistências de Direção, docentes, alunos da Graduação e da Pós-Graduação e funcionários do IPUSP. 

O encontro com o Reitor foi encerrado com uma cerimônia singela e emocionante: a 
inauguração da sala de reuniões com o nome da Profa. Ecléa Bosi, em homenagem à inesquecível 
professora do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do IPUSP, falecida em julho de 2017.

	Essa	cerimônia	contou	com	a	presença	da	Profa.	Viviane	Bosi,	filha	da	Professora	Ecléa	em	
que foi descerrada a foto em sua homenagem.

O Projeto Acadêmico do IPUSP encontra-se 
disponibilizado no site do Instituto.
Aponte a câmera do seu celular para o código 
ao lado ou acesse bit.ly/2MoRsl1.
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Figura 84. Da esquerda para a direita: Profa. Isabel Cristina Gomes, Prof. Marcelo Fernandes 
da Costa, Prof. Andrés Eduardo Aguirre Antúnez, Prof. Vahan Agopyan, Profa. Marilene Proença 
Rebello	de	Souza,	Prof.	Pedro	Fernando	da	Silva,	Profa.	Emma	Otta	e	Profa.	Belinda	Piltcher	
Haber Mandelbaum

Figura 85. Da	esquerda	para	a	direita:	Profa.	Viviane	Bosi,	Profa.	Belinda	Piltcher	Haber	
Mandelbaum, Profa. Marilene Proença Rebello de Souza e o Reitor Prof. Vahan Agopyan; atrás, 
Prof. Andrés Antúnez
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4.6. Visita dos Pró-Reitores de Pesquisa, de Graduação e de Cultura e 
Extensão ao IPUSP

4.6.1 Visita dos Pró-Reitores de Pesquisa, Graduação e Cultura e Extensão 
ao IPUSP

Seguindo as agendas de visitas às Unidades de USP, os Pró-Reitores de Pesquisa, Prof. Dr. Silvio 
Roberto Accioly Canuto; de Graduação Prof. Dr. Edmund Chada Baracat e de Cultura e Extensão 
Profa. Dra. Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado visitaram o IPUSP, em 2019, quando se 
reuniram	com	a	Diretoria	do	IP,	chefias	de	Departamentos,	Presidentes	de	Comissão,	Assistentes,	
docentes	e	funcionários,	com	o	objetivo	de	conhecerem	a	Unidade	e	seu	trabalho	específico	
ligado às Pró-Reitorias visitantes. Também nessa oportunidade foi possível esclarecerem dúvidas 
e acolherem sugestões da Comunidade do IPUSP com relação às atividades e propostas por essas 
Pró-Reitorias.

4.6.2 Pró-Reitor de Pesquisa

Figura 86. Da esquerda para a direita: Prof. Pedro Fernando da Silva, Prof. Leopoldo Fulgêncio, 
Prof. Andrés Eduardo Aguirre Antúnez, Profa. Marilene Proença Rebello de Souza, Prof. Carlos 
Gilberto Carlotti Júnior, Profa. Emma Otta, Profa. Maria Lívia Tourinho Moretto, Profa. Fraulein 
Vidigal de Paula, Profa. Ronara de Souza Ferreira Châline, Prof. Luís Guilherme Galeão-Silva, 
José Hermes Martins Pereira, Prof. Alessandro de Oliveira dos Santos, Profa. Miriam Debieux 
Rosa e Valéria Simone Campos
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4.6.3 Pró-Reitor de Graduação

Figura 87. Da esquerda para a direita: Profa. Ianni Scarcelli, Profa. Henriette Tognetti Penha 
Morato,	Prof.	Bernardo	Parodi	Svartman,	Profa.	Miriam	Debieux	Rosa,	Profa.	Maria	Vitória	
Lopes	Badra	Bentley,	Prof.	Edmund	Chada	Baracat,	Profa.	Marilene	Proença	Rebello	de	Souza,	
Prof. Andrés Eduardo Aguirre Antúnez e José Hermes Martins Pereira

Figura 88. Da	esquerda	para	a	direita	grupo	que	se	encontra	na	fila	posterior:	Guilherme	Sanchez,	
representante discente; Museu do Instituto de Psicologia, José Hermes Martins Pereira; Vice-Presidente 
da Comissão de Cultura e Extensão do IPUSP Adriana Marcondes Machado; Danilo Guimarães; 
Presidente	da	Comissão	de	Cultura	e	Extensão	do	IPUSP	Arley	Andriolo;	Chefe	da	Seção	de	Biblioteca	
do	IPUSP,	Angélica	Sabadini;	Representante	Discente,	Marina	Ferreira	da	Rosa	Ribeiro;	na	fila	da	
frente: Coordenadora do Centro-Escola do IPUSP, Henriette Morato; Vice-Diretor do IPUSP Andrés 
Antúnez;	Pró-Reitora	de	Cultura	e	Extensão,	Maria	Aparecida	de	Andrade	Moreira	Machado;	Diretora	
do IPUSP, Marilene Proença Rebello de Souza; Vice-Reitora de Cultura e Extensão Margarida Kunsch.
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4.7. Nova Interface do site do IPUSP
Como parte do esforço realizado entre diversos setores administrativos e acadêmicos do 

Instituto de Psicologia foi lançado, em 2019, o novo Website do IPUSP cuja proposta permite 
utilização de ferramentas de gerenciamento de conteúdo adequadas às necessidades da Unidade 
oferecendo uma interface visual de fácil navegação, clara e confortável, de uso simples e intuitivo 
e uma estrutura de informações precisas, organizadas hierarquicamente, oferecendo o dinamismo 
necessário ao tipo de mídia em questão.

Endereço:  http://www.ip.usp.br/site/ 

Figura 89. Imagens da nova interface do site do IPUSP

4.8. Portal de Divulgação Científica do IPUSP
O	Portal	de	Divulgação	Científica	do	IPUSP	é	um	projeto	da	Direção	do	IP	juntamente	com	o	

Serviço de Apoio Institucional e visa oferecer aos pesquisadores do Instituto de Psicologia um espaço 
virtual	para	divulgação	do	conhecimento	produzido	pelas	pesquisas	de	Pré-Iniciação	Científica,	
Iniciação	Científica,	Mestrado,	Doutorado,	Pós-Doutorado,	investigações	realizadas	por	docentes	e	
por Laboratórios e Serviços do Instituto de Psicologia. Utilizando-se das linguagens das Tecnologias 
de Informação e Comunicação, possibilita a ampliação da relação entre o conhecimento produzido 
no IPUSP e a sociedade, construindo uma linguagem comunicativa com o público em geral.

Inaugurado em 2019, o Portal está à disposição no endereço  https://sites.usp.br/psicousp/ 
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Figura 90. Portal	de	Divulgação	Científica	do	IPUSP

4.9. Equipe de Apoio Psicológico ao Município de Suzano
A Equipe de Apoio Psicológico ao Município de Suzano foi uma ação desenvolvida a partir 

do dia 13 de março de 2019, por solicitação do Governo do estado de São Paulo às Universidades 
Estaduais Paulistas em função da tragédia ocorrida nesse mesmo dia na Escola Estadual Professor 
Raul Brasil, no município de Suzano. Nessa ocasião, dois ex-alunos da escola, munidos de vários tipos 
de armas, adentraram as dependências da escola, assassinaram oito integrantes da comunidade 
escolar e feriram vários outros, promovendo momentos de horror e desespero. As vítimas fatais 
foram os alunos do ensino médio Caio Oliveira (1º.C), Claiton Antônio Ribeiro (3º.A), Douglas 
Murilo Celestino (2º.B), Kaio Lucas da Costa Limeira (1º.A), Samuel Melquíades Silva de Oliveira 
(2º.B), a inspetora de alunos Eliana Regina de Oliveira e a coordenadora pedagógica Marilena 
Ferreira Vieira Umezo. 

Em função desse episódio brutal, o Instituto de Psicologia prontamente atendeu à solicitação 
e montou uma equipe que iniciou sua atuação imediatamente. A equipe foi coordenada pela 
Diretora do IPUSP, professora Marilene Proença Rebello de Souza e contou com a participação da 
professora Dra. Henriette Penha Morato, coordenadora do Centro Escola do IPUSP e do Laboratório 
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de Estudos em Fenomenologia Existencial e Prática em Psicologia – LEFE; professora Dra. Márcia 
Melo Bertolla, pesquisadora no campo da prevenção à violência escolar; professora Dra. Miriam 
Debieux Rosa, coordenadora do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política - PSOPOL; professora 
Dra. Adriana Marcondes Machado, coordenadora do Serviço de Psicologia Escolar - SePE; da 
psicóloga Beatriz de Paula Souza do Laboratório Interinstitucional de Estudos e Pesquisas em 
Psicologia Escolar – LIEPPE; psicóloga Heloisa Aun do Laboratório de Estudos em Fenomenologia 
Existencial e Prática em Psicologia – LEFE; psicóloga Paula Fontana Fonseca do Serviço de 
Psicologia Escolar; Elaine Gomes Alves, pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte – 
LEM; Dafne Rosane Oliveira, pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte – LEM; Laura 
Almeida Antunes, mestranda e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre a Morte – LEM; 
Laiz	Maria	Silva	Chohfi,	doutoranda	e	pesquisadora	do	Laboratório	de	Estudos	em	Fenomenologia	
Existencial e Prática em Psicologia - LEFE; Priscilla Santos de Souza, doutoranda e pesquisadora 
do Laboratório Psicanálise, Sociedade e Política – PSOPOL; Carolina Esmanhoto Bertol, Rafael A. 
Zuanazzi Pereira e Joana Sampaio Primo, doutoranda e pesquisadora do Laboratório Psicanálise, 
Sociedade e Política – PSOPOL

Figura 91. Cartaz	de	estudantes	da	Escola	Estadual	“Raul	Brasil”,	13	de	março	de	2019

Com	apoio	do	professor	Sakamoto	e	da	Secretaria	Estadual	de	Desenvolvimento	Econômico,	
Ciência, Tecnologia e Inovação parte da equipe foi encaminhada para o município de Suzano no 
próprio dia 13 de março, participando de diversas atividades desde o primeiro dia em que as ações 
passaram a ser realizadas no Município. Permanecemos semanalmente em várias atividades no 
Município até o mês de agosto, quando diretrizes foram se constituindo a partir da contratação 
emergencial pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo de 40 psicólogos para a área de 
saúde e 6 para a área de Educação. Participamos como equipe das etapas de contratação e de 
formação	dos	profissionais	que	passaram	a	atuar	já	no	mês	de	junho	no	Município.
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As ações da Equipe de Apoio Psicológico aconteceram diretamente com as Secretarias de Saúde 
e de Educação, com as equipes locais de Saúde e de Educação de Suzano, do Município e do Estado, 
com as demais equipes que participaram de forma interdisciplinar: Defensoria Pública, Secretaria de 
Justiça por meio do Centro de Referência e Apoio à Vítima – CRAVI, Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Educação Moral – GEPEM/UNESP/UNICAMP, Departamento de Psiquiatria da UNICAMP.

As ações interdisciplinares foram mantidas até dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, as 
equipes se encontraram em estão em fase de escrita de documento comum visando construir um 
Recomendações para Situações de Violência Escolar. 

4.10. Comissão de Enfrentamento da Violência Sexual e de Gênero do IPUSP
A Comissão de enfrentamento da violência sexual e de gênero do IPUSP - Pode Contar, 

foi criada em 2017 a partir de uma demanda da reitoria pela criação de comissões de direitos 
humanos em todas as unidades da Universidade. No IP, a comissão foi criada para lidar com o tema 
da violência sexual e de gênero porque já havia uma comissão de direitos humanos instalada e 
porque	havia	o	entendimento	de	que	era	necessária	uma	comissão	voltada	especificamente	para	
esta questão. Com a colaboração de um grupo de alunas e servidoras docentes e não docentes, 
participantes dos coletivos feministas do IP, a convite da Diretoria, foi redigida a portaria IP - 43 
de 22/05/2017. O objetivo da Comissão é acolher e apurar denúncias de violência sexual e de 
gênero envolvendo membros da comunidade do IPUSP e realizar ações educativas. 

Competências atuais da Comissão
A Comissão de enfrentamento da violência sexual e de gênero do Instituto de Psicologia tem 

como atribuições:

1. Receber denúncias de casos de violência sexual e de gênero ocorridas com membros da 
comunidade do IPUSP.

2. Informar a vítima da agressão sobre possibilidades de encaminhamento da denúncia.
3. Encaminhar denúncias de casos de violência sexual e de gênero ocorridas com membros 

da comunidade do IPUSP à Direção, para as devidas providências, com o consentimento 
da vítima da agressão.

4. Realizar ações de caráter informativo e educativo sobre a temática da sexualidade e gênero, 
no âmbito da Unidade e com outros setores da Universidade e movimentos organizados 
para	este	fim,	visando	esclarecer	e	promover	discussões	e	encaminhamentos	de	vítimas	
de violência sexual e de gênero.

Acolhimento de Denúncias
Em 2018, foram recebidas e encaminhadas duas denúncias e, em 2019, outras duas denúncias 

foram realizadas no IPUSP. Nos quatro casos a comissão acolheu a vítima e deu o encaminhamento 
que julgou pertinente. Em três dos casos, a Comissão de Enfrentamento da Violência Sexual e de 
Gênero do IPUSP encaminhou o relato da vítima à Diretoria para providências. Em um dos casos 
foi aberta Sindicância, em outro a Comissão interpôs um recurso e em outro aguarda providências 
da Procuradoria Geral (PG). 

A coordenadora da Comissão participou dos seguintes eventos, representando a Comissão:

1. Lançamento dos primeiros resultados da Pesquisa Interações na USP, no dia 25/06/18, 
às 14:00, na Sala do Conselho Universitário.

2. Reunião com representantes das Comissões de Ética e de Direitos Humanos e das Ouvidorias 
da USP, na Sala do Conselho Universitário, no prédio da Reitoria, em São Paulo, promovida 
pela Secretaria Geral da Universidade, no dia 21 de novembro de 2018.

3. “Vamos	falar	sobre	assédio!”,	evento	no	Instituto	Oceanográfico,	no	dia	18/06/2019.	
Neste evento a coordenadora participou como palestrante. 
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Realizados
Apresentação dos resultados de pesquisa do Projeto Trilhar – violência 
sexual e de gênero no IP (23/10/2018 - 23/10/2018)

Figura 92. Pesquisa da Comissão de Enfrentamento à Violência de Gênero do IPUSP

Pode Contar marcando 8 de março

Figura 93.  Atividade da Comissão de Enfrentamento da Violência Sexual e de Gênero do IPUSP 
em comemoração ao 08 de março, Dia Internacional da Mulher
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Desafios para a Comissão
O	maior	desafio	encontrado	é	o	processo	de	andamento	de	denúncias	acolhidas.	Praticamente	

todos os casos necessitam da apreciação da Procuradoria Geral, necessitando de uma tempo 
maior de tramitação. Visando minimizar o período de permanência dos processos para análise, 
convidaremos representante da PG para fazermos reuniões e criar condutas apropriadas para a 
questão da violência sexual. Cabe ressaltar que a última denúncia encaminhada foi atendida pela 
PG e uma Comissão Sindicante foi instaurada na Unidade.

4.11. Comissão do Instituto de Psicologia para articulação de atividades de 
Ensino, Pesquisa e Assistência junto ao Hospital Universitário (HU/USP)

O Instituto de Psicologia, visando estabelecer formalmente ações juntamente com o 
Hospital Universitário, aprovou na Congregação em 2018 a Portaria IP 13/2018 que dispõe sobre 
a constituição de Comissão do Instituto de Psicologia para articulação de atividades de Ensino, 
Pesquisa e Assistência junto ao Hospital Universitário (HU/USP). Participam dessa Comissão os 
seguintes docentes do IPUSP: Avelino Luiz Rodrigues (PSC); Elisa Maria Parayba Campos Rodrigues 
(PSC), Henriette Tognetti Penha Morato (CEIP e PSA); Ianni Regia Scarcelli (PST); Marcelo Costa 
(PSE); Márcia Helena da Silva Melo Bertolla (Com. Graduação); Maria Lívia Tourinho Moretto 
(Com. Pesquisa); Maria Martha Costa Hübner (PSE e Divisão de Psiquiatria e Psicologia do HU), 
juntamente com a Diretora do IPUSP, sob a Coordenação da Profa. Henriette Morato. 

Durante os anos de 2018 a 2020, a Comissão realizou uma série de atividades:
• Participação nas Câmaras de Ensino e de Pesquisa do HU por meio das Presidentes de 

Comissões da Graduação e de Pesquisa;
• Participação da Comissão para elaboração do projeto do Centro Interdisciplinar Avançado 

de Aprendizagem e Ensino no HU.
• Participação de projeto de pesquisa para Edital do Ministério da Saúde;
• Participação no PET HU/Secretaria Municipal de Saúde
• Projeto de pesquisa sobre a história e a memória do IPUSP no HU, projeto PUB, coordenação 

Henriette Morato e Marcia Melo
• Participação no Planejamento Estratégico do HU com proposta de inserção do IPUSP.
• Participação em projeto do HU para solicitação de vagas docentes ao Ensino no Hospital.

Várias das ações terão continuidade em 2020, visando a efetivação de ações de ensino, 
pesquisa, cultura e extensão.

Figura 94. Profa. Marilene Proença Rebello de Souza participa de reunião da Comissão para 
elaboração	do	projeto	do	Centro	Interdisciplinar	Avançado	de	Aprendizagem	e	Ensino	no	HU
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4.12. 50 Anos do Instituto de Psicologia
As comemorações dos 50 anos do Instituto tiveram início com constituição de Comissão 

Organizadora dos 50 anos do Instituto de Psicologia aprovada pela Congregação, coordenada 
pela Direção do IPUSP e formada por representantes do corpo docente dos Departamentos da 
Unidade, das Assistências de Direção, Administrativa, Financeira e Acadêmica, Apoio Institucional, 
Informática, Biblioteca e representantes discentes. Assim, foram indicados pelos Departamentos: 
PSA,	Profa.	Ana	Maria	Loffredo;	PSC,	Leia	Priszkulnik;	PSE,	Marta	Hubner	e	Dora	Fix	Ventura;	
PST Sandra Ribeiro.

A Comissão reuniu-se mensamente, desde junho de 2019, propondo uma série de atividades 
comemorativas para o ano de 2020.

• Logo Comemorativo “50 anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo: 
O logo comemorativo foi idealizado pela Comissão Organizadora e executado pelo 
funcionário	Gerson	Mercês.	A	figueira	do	Palacete	da	Alameda	Glete,	lugar	que	abrigou	
seções	e	cadeiras	da	Faculdade	de	Filosofia,	Ciências	e	Letras	da	USP,	entre	elas	a	de	
Psicologia, foi a inspiração visual para criação da imagem. As cores coloridas das folhas da 
árvore remetem à construção da diversidade e pluralidade de conhecimentos na prática 
da Psicologia. Acrescentou-se a cor dourada ao número do jubileu de ouro ao lado da 
figueira.	Os	círculos	que	envolvem	a	imagem	central	da	marca	representam	graficamente	a	
unidade do IP e a nucleação de alunos e professores do IP que se destacaram na formação 
em outras instituições e/ou responsáveis por criar novos polos de pesquisa e ensino.

Figura 95. Logo comemorativo dos 50 anos do Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo

• Livro “50 anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo”: Composto 
por sete capítulos, o livro é organizado por Marilene Proença Rebello de Souza, Andrés 
Eduardo Aguirre Antúnez e Aparecida Angelica Sabadini. A autoria dos capítulos e sua 
organização	foi	definida	pela	Comissão	Organizadora	dos	50	anos,	ficando	os	capítulos	
a cargo de grande parte dos membros dessa Comissão. Houve um grande envolvimento 
institucional com cada um dos capítulos. A concepção do livro é de permitir uma visão 
geral do Instituto e contemplar a importância da data comemorativa. Serão impressos 
500	exemplares	e	estará	disponível	no	site	dos	50	anos	do	IPUSP	no	formato	e-book.	
Os capítulos estão assim organizados:
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Sumário:
Apresentação
Marilene Proença Rebello de Souza
Andrés Eduardo Aguirre Antúnez

Capítulo 1 - Construtores do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
Sandra Maria Patrício Ribeiro

Capítulo 2 - Cultura e Extensão no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
Bruna de Oliveira Amaral e Marilene Proença Rebello de Souza

Capítulo 3 - Tudo se comunica
Islaine Maciel

Capítulo 4 - Vida e Movimento Estudantil
Guilherme Souto Sanchez

Capítulo 5 - De Centro de Memória a Museu de Psicologia do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo
Aparecida Angélica Zoqui Paulovic Sabadini

Capítulo 6 - Produção intelectual do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
Geraldo José de Paiva, Carla Cristina do Nascimento, Aparecida Angélica Zoqui Paulovic Sabadini 
e Elza Corrêa Granja

Capítulo 7 - Funcionários do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
Sonia Regina Pereira Piola Luque, Claudenia Diniz da Silva Lima e Adriana Aparecida Pavaneli 

Linha do Tempo: A Psicologia na Universidade de São Paulo (1934-2020)

Galeria dos Diretores do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (1970-2020)

Galeria dos Autores do Livro

Pessoas que Construíram e Constroem o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo

Natureza do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo

Figura 96. Capa do livro “50 anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo
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• Selo Comemorativo “50 anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo: 
Realizado pelos Correios do Brasil com base no Logo Comemorativo. Solicitada tiragem de 
10	folhas	que	serão	emolduradas	comemorando	os	50	anos	e	farão	parte	da	filatelia	brasileira.

• Projeto Memória Oral – Repositório do Instituto de Psicologia: Este projeto lançado nas 
comemorações dos 50 anos do IPUSP visa constituir um conjunto de arquivos de imagem 
e de som de professores e funcionários do Instituto de Psicologia.

• Exposição “Linha do Tempo: 50 Anos do Instituto de Psicologia da Universidade de 
São Paulo”: A exposição será realizada por meio de banners confeccionados para serem 
expostos	no	vão	livre	do	IPUSP	em	ocasião	a	ser	definida.	

• Coletiva de Autores (2019/2020): Proposta que seja uma coletiva marcada pelos 50 anos 
do	IPUSP	e	lançamento	oficial	do	livro.

• Evento sobre Memória e História: Evento a ser realizado junto com o grupo de estudos 
do IEA coordenado por Marina Massimi, Memória e Pertencimento sobre o Prof. Dr. César 
Ades no Instituto de Estudos Avançados da USP, em alusão à sua criação do Centro de 
Memória do Instituto de Psicologia. O evento ocorrerá em maio de 2021.

• Site “50 Anos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo”: Elaborado por 
Islaine Maciel do Serviço de Apoio Institucional, visa organizar documentos, produções e 
ações referentes às Comemorações dos 50 anos do Instituto de Psicologia.

• Sessão solene comemorativa: Marcada para o dia 08 de maio a sessão comemorativa dos 
50 anos, foi cancelada em função da pandemia do COVID 19.

As atividades da Comissão terão continuidade durante todo o ano de 2020.

4.13. Ações do Instituto de Psicologia Frente à Pandemia do COVID – 19

4.13.1 Constituição de Comitê de Acompanhamento do COVID 19 no 
Instituto de Psicologia Da USP

O Instituto de Psicologia, por iniciativa da Direção, organizou o Comitê de Acompanhamento 
ao COVID 19. Este Comitê, de caráter consultivo, foi instituído no dia 16 de março de 2020, 
após o anúncio da Pandemia de COVID 19 pela Organização Mundial de Saúde e os primeiros 
comunicados da Reitoria da Universidade de São Paulo. Diante da gravidade da pandemia, este 
Comitê encaminhou as discussões, visando subsidiar a tomada de decisões pelo IPUSP, tendo em 
vista as determinações da Reitoria da USP e a necessidade de se oferecer informações à comunidade 
IPUSP, sobre o funcionamento Administrativo e Acadêmico deste Instituto. 

É	composto	pelas	Chefias	de	Departamento,	Assistências,	Comissões	Estatutárias	e	Não	
Estatutárias, Centro Escola do Instituto de Psicologia e representação discente sob a Coordenação 
da Direção. 

Este grupo, pôde organizar as ações necessárias ao estabelecimento do isolamento social 
decretada pela Reitoria da USP, suspensão de aulas presenciais desde 17 de março e das atividades 
presenciais na Universidade a partir de 23 de março de 2020.

Foram três reuniões presenciais do Comitê realizadas na semana de 16 a 19 de março de 
2020 e as demais virtuais, por meio do sistema Google Meet. Nessas reuniões foram reiterados os 
informes e deliberações da Reitoria e Pró-Reitorias da USP, o levantamento diário das necessidades 
da Unidade e encaminhamentos de medidas de emergências para o período em que a Universidade 
passou a funcionar em teletrabalho. A partir das análises e considerações deste Comitê COVID-19 
do IPUSP, os encaminhamentos foram acordados entre seus membros ou encaminhados para 
tomada de decisões em órgãos deliberativos como a Congregação do IPUSP e o CTA. Todas 
as informações foram divulgadas a comunidade IPUSP através do e-mail Institucional e estão 
disponibilizadas diariamente no site da Unidade em item próprio denominado IPUSP e o COVID 
19, no endereço  http://www.ip.usp.br/site/o-ipusp-e-a-covid-19/ .
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Dentre as ações encaminhadas pelo Comitê estava a análise das condições dos docentes e 
funcionários portadores de restrições e que necessariamente precisariam estar em teletrabalho. 
O CTA da Unidade aprovou no dia 19 de março de 2020 os planos de ação de cada setor do IPUSP 
para a realização do teletrabalho, iniciado em 23 de março de 2020.

Nesse período de isolamento, o IPUSP organizou três tipos de atendimento online: à 
comunidade	USP,	aos	profissionais	de	saúde	do	Hospital	Universitário	e	ao	público	em	geral,	
apresentados a seguir:

4.13.2 Atividades de Apoio Psicológico Online oferecidas pelo Instituto de 
Psicologia frente ao COVID 19

Projeto Apoio Psicológico Online do Instituto de Psicologia em tempos de 
COVID-19

A pandemia COVID-19 nos obriga a reorganizar modos de vida e conviver com a apreensão e 
as	dores	ligadas	às	consequências	diretas	e	indiretas	da	doença.	Preocupados	com	as	dificuldades	
psicológicas que surgem neste momento, o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
está	oferecendo,	de	modo	público	e	gratuito,	o	atendimento	pelo	“Apoio	Psicológico	Online”.

Nesta fase inicial, o projeto acolhe toda a comunidade USP, podendo ser expandido 
posteriormente. Ele se destina a pessoas a partir de 18 anos, cuja queixa esteja relacionada, de modo 
direto	ou	indireto	à	pandemia	do	Covid-19.	Além	disso,	para	se	beneficiar	do	projeto,	é	necessário	
um dispositivo com acesso adequado à internet e conhecimentos e condições de operá-lo.

O usuário acessa o projeto através do endereço:  http://www.ip.usp.br/site/covid-19-apoio-
psicologico-online/ 	e	preenche	uma	ficha	cadastral.

Até	o	final	desta	publicação,	havia	365	inscritos	para	atendimento	e	cinquenta	psicólogos	
apoiadores para realização dos atendimentos e de supervisão de casos. Houve um grande envolvimento 
dos docentes, psicólogos, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, egressos ao projeto.

A coordenação geral do Projeto é do Prof. Dr. Pablo Castanho, Professor do Departamento 
de Psicologia Clínica do IPUSP.

Figura 97. Boletim	Apoio	Psicológico	online	do	Instituto	de	Psicologia
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Projeto Achar Palavra
A Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar (SBPH), em parceria com o Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo, em um esforço conjunto para criar um espaço de troca 
de	experiências,	reflexões	e	construção	de	saberes	a	respeito	do	enfrentamento	da	pandemia	
COVID-19,	CONVIDA	os	profissionais	psicólogos	para	participarem	dos	encontros	on-line	“ACHAR	
PALAVRA”,	que	ocorrerão	às	terças	e	quintas-feiras,	das	20:00	às	21:00	hs,	a	partir	do	dia	31	de	
março de 2020, por tempo indeterminado, até quando julgarmos importante e necessário. 

As	reuniões	contarão	com	a	presença	dos	profissionais	inscritos,	da	Diretoria	da	SBPH,	de	
professores	do	IPUSP	e	de	profissionais	convidados.	Para	participar	é	necessário	ser	profissional	
psicólogo atuante e preencher formulário: https://docs.google.com/forms/d/1R1yz8BmDCm_
nT4lrDFFzfPlOUesWUT5qxZGLuekrqlc/edit?chromeless=1,	para	receber	as	informações	de	como	
entrar nas reuniões.

Até o presente momento, já recebemos 682 formulários que estão sendo analisados e 
categorizados,	de	modo	que	possamos	conhecer	as	dificuldades	que	os	profissionais	psicólogos	
hospitalares	estão	enfrentando	e	também	as	dificuldades	que	não	conseguem	ainda	enfrentar.	
O primeiro encontro contou com a presença de 172 psicólogos por meio da plataforma Zoom.

A coordenação do Projeto é da Profa. Dra. Maria Lívia Tourinho Moretto, Presidente da 
Comissão de Pesquisa do IPUSP e Presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar.

Projeto APOIAR – Atendimento Online
O APOIAR – Atendimento Online foi proposto com o objetivo de atender pessoas que 

manifestem sofrimento psíquico relacionado à pandemia e ao isolamento/distanciamento social.
Disponibilizamos	em	especial	o	atendimento	a	profissionais	de	saúde,	a	adolescentes	(neste	

caso com o consentimento dos responsáveis) e a pessoas com mais de 18 anos de idade. 
Os atendimentos são feitos por membros do Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica 

Social, do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia, sob a supervisão das 
Professoras Associadas Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo e Helena Rinaldi Rosa, as quais 
também se dedicam aos atendimentos. 

Seguimos	todos	os	cuidados	éticos	e	técnicos,	mantendo	a	confidencialidade	em	ambiente	
seguro. O atendimento é realizado por psicólogos inscritos no CFP para atendimento à distância. 

Os interessados devem enviar e-mail para:  apoiar@usp.br , e os contatos são feitos pelas 
supervisoras.

A coordenação é da Professora Associada Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo do 
Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP.
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5. AÇÕES DA DIREÇÃO NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Durante o período da Gestão, a Direção do Instituto de Psicologia colaborou em vários 
órgãos colegiados centrais da USP com assentos previstos no Estatuto da USP ou de instâncias 
da Universidade.

1. Conselho Deliberativo do Hospital Universitário da USP
2. Comissão de Atividades Acadêmicas
3. Conselho Gestor do Campus da Capital
4. Escritório de Saúde Mental
5. Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária
6. Comitê Gestor da Superintendência de Assistência Social

Participamos nesses quatro anos de Gestão de reuniões de Dirigentes da USP, realizadas nos 
meses de dezembro e fevereiro, a partir de 2018, na Gestão dos Profs. Vahan Agopyan e Antonio 
Carlos Hernandes, na condição de Reitor e Vice-Reitor, respectivamente.

5.1. Conselho Deliberativo do Hospital Universitário da USP
O Conselho Deliberativo do Hospital Universitário da USP é um órgão do Hospital Universitário 

composto por seis Unidades de Saúde: Medicina, Saúde Pública, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, 
Psicologia, Odontologia juntamente com o Superintendente do Hospital e representação discente 
e de usuários.

No período em que passamos a participar como Unidade no CD HU, vivemos momentos de 
grandes	dificuldades	em	função	das	consequências	graves	do	PIDV	sobre	o	Hospital,	com	centenas	
de demissões voluntárias, inviabilizando a manutenção de diversos setores e necessitando de 
uma reorganização do Hospital Universitário como um todo. Desde propostas de que o Hospital 
pudesse ser assumido pela Secretaria de Estado da Saúde, até sua incorporação ao Hospital das 
Clínicas, foram ventiladas visando enfrentar a crise de Recursos Humanos e de Insumos.

Com a nova gestão da Reitoria da USP, o Hospital passou a ser priorizado nas suas necessidades, 
mudança na Superintendência e participação direta da Pró-Reitoria de Graduação e Vice-Reitoria 
recompondo o Projeto de Ensino do Hospital. Houve papel importante da comunidade junto ao 
Legislativo, aprovando verbas suplementares ao Hospital nos anos de 2018 e 2019, viabilizando 
novos projetos e contratações, mesmo que em caráter temporário, minimizando os impactos, 
principalmente quanto aos Recursos Humanos.

O Conselho Deliberativo e, especialmente, a Direção do IPUSP, pôde participar da Reestruturação 
das ações do Hospital de maneira a colaborarmos diretamente nos seguintes projetos:

• Revisão do Regimento do HU
• “Semana	de	Planejamento:	o	Futuro	do	HU	está	Presente”
• Comitê	Interprofissional	do	Hospital	Universitário	(Portarias	1010/19	e	999/2019)	
• Planejamento Estratégico do HU
• Projeto	PET-Saúde/Interprofissionalidade	2019/2021	Universidade	de	São	Paulo	e	Secretaria	

Municipal de Saúde de São Paulo.

Como consequência dos projetos elencados, organizamos no Instituto de Psicologia uma 
Comissão de Articulação de Ações de Assistência IPUSP/HU, aprovada pela Congregação da 
Unidade. Esta Comissão tem papel fundamental nas ações que se seguiram e que passaram a ser 
articuladas de forma interdepartamental e formalizadas no âmbito da Unidade.
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5.2. Comissão de Atividades Acadêmicas
A Diretora do Instituto de Psicologia foi eleita em Sessão do Conselho Universitário como 

Suplente da Área de Humanas junto à Comissão de Atividades Acadêmicas, gestão 2019-2020.

5.3. Conselho Gestor do Campus da Capital
O Conselho Gestor do Campus da Capital é uma instância deliberativa da Universidade de 

São Paulo instituído pelo Regimento Geral da USP, especialmente o artigo 27-A e pela Resolução 
5039, de 02 de junho de 2003. Trata das atividades da Prefeitura do Campus Capital da USP, 
situado	no	Bairro	do	Butantã,	sobre	o	uso	das	áreas	comuns	e	das	áreas	não	edificadas;	aprova	
regras e procedimentos para disciplinar a mobilidade, o trânsito interno, bem como a realização de 
eventos	oficiais	e	festas	promovidas	nos	espaços	próprios	das	unidades	e	órgãos;	propõe	normas	
de segurança para o Campus USP da Capital; assim como delibera sobre outros casos no âmbito 
de sua competência.

No período de abril de 2018 a abril de 2020, a Diretora do Instituto de Psicologia atuou como 
Vice-Presidente (2018/2019) e Presidente (2019/2020) do Conselho Gestor do Campus Capital, 
juntamente com o Prof. Dr. Júnior Barreira Diretor do Instituto de Matemática e Estatística da 
USP e com o Prefeito do Campus, Prof. Dr. Hermes Fajersztajn.

O Conselho reuniu-se neste período em nove sessões, deliberando sobre questões atinentes 
ao cotidiano da Cidade Universitária, a saber:

1. RESOLUÇÃO 7625 DE 12 DE MARÇO DE 2019 que Constitui o regramento e estabelece 
normas relativas ao compartilhamento de bicicletas nos espaços da Universidade de São 
Paulo”.

2. RESOLUÇÃO Nº 7898, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019 que “Altera dispositivo da Resolução 
nº 7458/2017, que estabelece as normas relativas à prática de ciclismo esportivo nas 
vias	internas	da	Cidade	Universitária	“Armando	de	Salles	Oliveira”	(CUASO)”.	Esta	
Resolução exigiu uma série de ações intersetoriais, envolvendo a Guarda Universitária, a 
Superintendência de Comunicação, de Segurança, a Prefeitura do Campus e as Unidades 
do Campus.

3. Ações para a implementação da RESOLUÇÃO Nº 7443, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2017 que 
“Estabelece normas relativas aos ensaios de grupos de percussão na Cidade Universitária 
Armando de Salles Oliveira – CUASO. Neste caso, os estudantes da USP puderam ampliar sua 
organização, constituindo uma entidade para regular o funcionamento interno dos grupos 
de percussão no campus, fundando a BAUSP –Baterias Aliadas da USP. Durante a Gestão 
que estivemos à frente do Conselho, vários ajustes à Resolução foram encaminhados, 
principalmente por demanda da Ouvidoria da USP.

4. Ações junto à Superintendência de Saúde e ao SAMU para o atendimento de emergência 
no Campus.

5. Ações para melhoria das Linhas de ônibus da SPTRANS que servem à Cidade Universitária. 
Criação da Linha 3 que permitiu melhor qualidade de atendimento ao Campus.

6. Abertura de portão de acesso a pedestres no IPT – USP
7. Construção de instrumento para regulação de utilização de patinetes motorizados, ciclos 

e similares.
8. Evento	de	Propostas	para	o	Campus:	Desafios	para	o	Campus	USP	Butantã.
9. Retomada de reuniões periódicas das Assistências Administrativas subsidiando as pautas 

do Conselho e divulgando às Unidades do Campus as ações por ele aprovadas.
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Figura 98. Reunião	do	Conselho	do	Campus	(da	esquerda	para	a	direita:	Prof.	Dr.	Junior	Barreira,	
Marilene	Proença	Rebello	de	Souza,	Hermes	Fajersztajn	e	Marino	Benetti)

O	mandato	finalizou	no	dia	15	de	abril	de	2020,	sendo	eleitos	dois	novos	colegas	para	os	
cargos. Esta participação foi de grande relevância, permitindo conhecer a amplitude do Campus 
da	Capital,	suas	necessidades,	dificuldades	e	desafios	que	diariamente	são	postos	nas	relações	
de convivência.

5.4. Escritório de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação da USP
No segundo semestre de 2017 a Direção do IPUSP foi convidada a participar da elaboração 

de um projeto piloto em parceria com o Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, 
coordenados pela Pró-Reitoria de Graduação, Prof. Antonio Carlos Hernandes como Pró-reitor e 
Prof. Gerson Tomanari, Pró-reitor adjunto, para lidar com tentativas de autoagressão por parte de 
estudantes,	ainda	no	final	da	Gestão	do	Prof.	Marco	Antonio	Zago,	Reitor	e	Prof.	Vahan	Agopyan.	
A Direção convidou as professoras Leila Tardivo (PSC) e Henriette Morato (PSA) para participar 
desse projeto inicial. Nos meses que se seguiram ocorreram reuniões com professores da FMUSP 
e FMV e em seguida foram suspensas, dada as eleições para a nova Reitoria da USP, na qual saiu 
vitoriosa a chapa dos professores Vahan Agopyan e Antonio Carlos Hernandes. 

Em abril de 2018, o Vice-Reitor convidou o Prof. Andrés Antúnez (IPUSP) a coordenar o 
Escritório de Acolhimento Estudantil e trabalhar em parceria com os Escritórios de Carreiras, 
coordenado pela professora Tania Casado (FEA) e o Escritório de Atividades Esportivas, coordenado 
pelo professor Júlio Serrão (EEFE), e Escritório de Arte, Cultura e Design, coordenado pela professora 
Maria Cecília Loschiavo dos Santos todos sob coordenação do Prof. Holmer Savastano Júnior (FZEA). 

O Prof. Andrés Antúnez sugeriu o nome Escritório de Saúde Mental – ESM, pois tinha a 
convicção que os estudantes reconheceriam intuitivamente do que se tratava, o que de fato 
ocorreu. O ESM iniciou os acolhimentos em julho de 2018 em local provisório, na Sala 14 da 
Superintendência de Assistência Social (SAS), com apoio e parceria do então Superintendente 
Prof. Fábio Müller Guerrini (EESC). 

Em 2019, o Pró-Reitor de Graduação, Prof. Edmund Chada Baracat convida e propõe que o 
ESM	ficasse	vinculado	à	Pró-Reitoria	de	Graduação	e	assim	foi	criado	oficialmente	pela	Portaria	
PRG nº 01, de 28 de maio de 2019, que o professor Baracat gentilmente trouxe em mãos quando 
de sua visita à Direção do Instituto de Psicologia. Após meses de diálogos com professores do 
Instituto de Psicologia e do Instituto de Psiquiatria, a PRG indica os professores Andrés Eduardo 
Aguirre Antúnez (Coordenador) e Renério Fráguas Júnior (Vice coordenador) em 18 de setembro 
de 2019, por meio da Portaria PRG nº 04. 

Ações da Direção na Universidade de São Paulo
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Figura 99. Pró-Reitor	Edmund	Baracat,	Prof.	Andrés	Antúnez	(IPUSP),	Prof.	Renério	Fráguas	
(IPq/HU),	Pró-Reitora	Adjunta	Maria	Vitória	Lopes	Badra	Bentley	(FCFRP)

O objetivo do ESM é realizar ações que tenham a saúde mental como agente de formação, 
pesquisas	baseadas	em	evidências	científicas	e	ferramenta	de	acolhimento	aos	estudantes	de	
graduação, extensivo a estudantes de pós-graduação e mobilidade internacional, com ações de 
prevenção, orientação e terapêutica pontual a casos de depressão, ansiedade e ideações suicidas. 
Em breve, o ESM funcionará no Favo 22, entre dois prédios do CRUSP, integrado ao Acolhe USP 
e contará com várias salas para atendimentos simultâneos. Foram acolhidos de julho de 2018 a 
março de 2020 cerca de 350 estudantes de 50% das Unidades da USP.

Inicialmente vários professores do Departamento de Psicologia Clínica colaboraram e 
apoiaram direta e indiretamente o início do ESM: Gilberto Safra, Isabel Cristina Gomes, Maria 
Lívia Tourinho Moretto, Daniel Kupermann, Leila Tardivo e Alessandro dos Santos (PST), bem 
como orientandos dos mesmos. Os professores Eurípides Miguel e Francisco Lotufo Neto do 
Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina também estabeleceram parcerias com o IPUSP 
e ESM. Colaboradores foram essenciais para os atendimentos iniciais, como a pós-doutora do 
IPUSP Sonia Maria Parente e os psicólogos Luis Claudio Bido e Soraya Bido, Wilson Bueno Alves, 
Natália	Takigutchi,	José	Tomás	Ossa	Acharán,	Klyus	Vieira	de	Freitas,	Dr.	Julio	Acurio	(Faculdade	
de Medicina da Santa Casa). 

Atualmente a equipe é formada por: Thaís Cristina Marques dos Reis – psicóloga, doutoranda 
do PPG em Psicologia Clínica do IPUSP, bolsista CAPES (coleta de dados em amostra do ESM); 
Erika	Rodrigues	Colombo	–	psicóloga,	doutoranda	do	PPG	em	Psicologia	Clínica	do	IPUSP,	bolsista	
FAPESP (coleta dados em amostra do ESM); Mariana Arruda, doutoranda IPUSP, professora UNIP; 
André	Luiz	de	Oliveira	–	doutorando	IPUSP	(CAPES);	Luciana	Chauí	Berlinck	–	pós-doutoranda	
(coleta dados em amostra do ESM); Nara Helena Lopes da Silva Pereira, pós-doutoranda (FAPESP); 
Luisa Gianoni Marques, graduada Instituto de Psicologia, Bolsista PUB com projeto de atendimento 
online;	Colaboradores:	Natália	Takiguthi	(egressa	IPUSP),	Rafael	Costa	Ferreira	–	psicólogo,	pós-
graduando em Ciências Médicas na Divisão Clínica Obstétrica – FMUSP; Janice de Lourdes Pedronio 
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Gaspar – formada Faculdades de Ensino Superior Senador Fláquer; Aimée Marcella – formada ela 
FMU; Sonia Maria Parente, pós-doc Departamento de Psicologia Clínica IPUSP; Terezinha Amaro, 
professora	FMU,	pós-doutora	Departamento	Psiquiatria	UNIFESP	e	seus	25	alunos	que	fizeram	
estágio no ESM; Estagiário: Yonathan Magid - Escritório de Saúde Mental – PRG (Bolsista 30h), 
com	assistência	de	Luciana	Delfini	de	Campos	da	PRG.	

O Prof. Andrés Antúnez conseguiu apoio de dois órgãos de fomento, para a pesquisa realizada 
no Instituto de Psicologia com coleta de dados no Escritório de Saúde Mental da PRG, da FAPESP 
Projeto Regular Processo nº 2018/19520-8 e do CNPq Processo nº 302417/2018-4, com o qual 
conseguiu bolsa produtividade em pesquisa, ambos com a pesquisa: Suicídio em estudantes 
universitários: um estudo clínico e fenomenológico de orientação, prevenção e terapêutica. Esta 
investigação	tem	interlocução	internacional	e	interdisciplinar	com	as	filósofas	professoras	eméritas	
Florinda Martins (Portugal), com quem o prof. Andrés Antúnez tem publicações em coautoria e 
Angela Ales Belo (Itália).

Em 2018 participou ativamente do 4º Congresso de Graduação - Buscando a Transdisciplinaridade 
na Construção do Conhecimento e do 5º Congresso de Graduação da USP - Caminhando para a 
Inovação Curricular, organizados pela Pró-Reitoria de Graduação, na temática da Saúde Mental.

O Prof. Andrés Antúnez, em parceria com Prof. Francisco Lotufo Neto (IPq – FMUSP) 
organizaram e ministraram em 2019 a Disciplina PRG 0006: Do estresse à boa saúde mental 
na Universidade, com a participação de 1300 alunos de todos os campi da USP, no Portal de 
Vídeo aulas E-Aulas  http://eaulas.usp.br/portal/course.action?course=8608 , com a colaboração de 
professores, pós-graduandos, convidados, psicólogos e psiquiatras do Instituto de Psiquiatria e 
do Instituto de Psicologia da USP.

Foram várias as visitas, palestras, rodas de conversa, reuniões nas Unidades do Campus 
Butantã e Campi do interior, entrevistas ao vivo às televisões (TV Cultura, Rede Record), rádios 
(Rádio USP, CBN, Bandeirantes, Eldorado), além de eventos organizados, dos quais destacamos 
o I Simpósio do Escritório de Saúde Mental – Prevenção ao Suicídio: complexidade e esperança 
no Auditório István Jancsó – promovido pela Pró-Reitoria de Graduação, transmitido on-line para 
todos	os	Campi	da	USP,	com	palestras	de	Roosevelt	Cassorla	(UNICAMP	e	SBPSP),	Karina	Fukumitsu	
(Pós-doutora CAPES IPUSP), Cleisla Garcia (Jornalista) e Neury Botega (UNICAMP). O Simpósio 
contou com a presença dos Pró-Reitores e foi aberto pelo Reitor Prof. Vahan Agopyan.

Figura 100. Prof.	Andrés	Antúnez	(USP),	Prof.	Neury	Botega	(UNICAMP),	Cleisla	Garcia	(Escritora	
e Jornalista). 

Destacamos a parceria do ESM com a Divisão de Estudos Estudantis do Instituto Técnico 
Aeroespacial - ITA desde 2019, em nome da Profª Cristiane Pessôa da Cunha Lacaz, com apoio do 
Reitor Prof. Anderson Ribeiro Correia em 2020 e do Pró-reitor Prof. Flávio Mendes Neto. 
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Figura 101. Daniela de Castro Silva, Cássia Guerreiro, Erika Colombo, Profª Cristiane Lacaz, 
Prof. Andrés Antúnez, Thaís Marques

Figura 102. Prof.	Andrés	Antúnez,	Erika	Rodrigues	Colombo	(IPUSP/FAPESP)	e	Thaís Cristina 
Marques dos Reis (IPUSP/CAPES) 
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5.5. Superintendência de Prevenção e Proteção Universitária
Desde 2016 o Prof. Andrés Antúnez, Vice-Diretor do IPUSP, colaborou ativamente com a 

Superintendência de Proteção e Prevenção Universitária, em parceria com o Superintendente 
Prof. José Antonio Visintin no auxílio a estudantes, funcionários e reuniões trimestrais com as 
lideranças da Guarda Universitária da USP. Em breve momento tivemos a colaboração do Prof. 
Pablo Castanho do Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP em projeto para atendimento 
em grupo. 

5.6. Comitê Gestor da Superintendência de Assistência Social
Prof. Andrés Antúnez (IPUSP e ESM-PRG) foi convidado, no início de 2020, a participar do 

Conselho Gestor da Superintendência da Assistência Social SAS na gestão do Superintendente 
Prof.	Gerson	Yukio	Tomanari,	ao	lado	dos	professores	Antonio	Carlos	Marques	(IB)	e	Marcia	Caruso	
Bícego (IO).

Finalizamos este relatório com este registro realizado na Praça do Relógio do Campus 
Butantã da Universidade de São Paulo, em reunião de Dirigentes realizada em 2019, pois ela 
expressa	a	importância	desta	Universidade	que	têm	como	finalidade	a	formação	de	profissionais,	
pesquisadores	e	cientistas.	Este	grande	desafio	só	é	possível	porque	constituímos	este	grande	
coletivo de professores, pesquisadores que dedicam seu trabalho, sua vida na construção desta 
renomada universidade de excelência mundial. Temos o orgulho, enquanto dirigentes, de participar 
deste grupo e de contribuir de todas as formas que pudemos com esse património social que é a 
Universidade de São Paulo. Obrigada a todos e todas.

Figura 103. Dirigentes da Universidade de São Paulo – 2019
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COMISSÕES ESTATUTÁRIAS DO IPUSP
COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Presidente: Profa. Dra. Márcia Melo
Vice-presidente: Profa. Dra. Henriette Tognetti Penha Morato
Mandato: 19/06/2018 a 29/05/2020
Presidente: Profa. Dra. Márcia Melo
Vice-presidente: Prof. Dr. Lineu Norió Kohatsu
Mandato: 13/06/2017 a 29/05/2018
Presidente: Profa. Dra. Márcia Melo
Vice-presidente: Profa. Assoc. Ianni Regia Scarcelli
Mandato: 13/06/2015 a 12/06/2017

COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO DE LICENCIATURA
Coordenador: Prof. Dr. Bernardo Parodi Svartman
Suplente: Profa. Dra. Patricia Izar Mauro
Mandato: 12/11/2018 a 11/11/2020
Coordenador: Prof. Dr. Bernardo Parodi Svartman
Suplente: Prof. Dr. Lineu Norió Kohatsu
Mandato: 12/11/2016 a 11/11/2018

COMISSÃO DE PÓS - GRADUAÇÃO
Presidente: Prof. Dr. Alessandro de Oliveira dos Santos
Vice-presidente: Prof. Dr. Gustavo Martineli Massola
Mandato: 2018 a 2020
Presidente: Prof. Dr. Alessandro de Oliveira dos Santos
Vice-presidente: Prof. Dr. Gustavo Martineli Massola
Mandato: 2016 a 2018

COMISSÃO DE PESQUISA
Presidente: Profa. Dra. Maria Lívia Tourinho Moretto
Vice-presidente: Prof. Dr. Luís Guilherme Galeão da Silva
Mandato: 2018 a 2020
Presidente: Profa. Dra. Maria Lívia Tourinho Moretto
Vice-presidente: Prof. Dr. Luís Guilherme Galeão da Silva
Mandato: 2016 a 2108

COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Presidente: Prof. Dr. Arley Andriollo
Vice-presidente: Profa. Dra. Adriana Marcondes Machado
Mandato: 19/08/2016 a 31/07/2019
Presidente: Profa. Dra. Adriana Marcondes Machado
Vice-presidente: Miriam Debieux Rosa
Mandato: 01/08/2019 a 29/05/2020
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COMISSÕES NÃO ESTATUTÁRIAS DO IPUSP
COMISSÃO DE CONVÊNIOS NACIONAIS

Presidente: Profa. Dra. Márcia Melo (Comissão de Graduação)
Suplente: Profa. Dra. Marina Ferreira da Rosa Ribeiro (Comissão de Cultura e Extensão)
Membro: Profa. Dra. Fraulein Vidigal de Paula (Comissão de Pesquisa)
Membro: Profa. Dra. Luciana Maria Caetano (Comissão de Pós-Graduação)
Mandato: 2019 – atual
Presidente: Profa. Dra. Márcia Melo (Comissão de Graduação)
Suplente: Profa. Dra. Marina Ferreira da Rosa Ribeiro (Comissão de Cultura e Extensão)
Membro: Profa. Dra. Fraulein Vidigal de Paula (Comissão de Pesquisa)
Membro: Profa. Dra. Luciana Maria Caetano (Comissão de Pós-Graduação)
Mandato: 2017 -2019

COMISSÃO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
Presidente: Prof. Dr. Daniel Kupermann
Vice-Presidente: Profa. Dra. Maria Inês Assumpção Fernandes
Mandato: 2018-2020
Presidente: Prof. Dr. Daniel Kupermann
Vice-Presidente: Profa. Dra. Cristina Joselivitch
Mandato: 2016-2018

COMISSÃO DE ÉTICA EM PESQUISAS COM SERES HUMANOS
Presidente: Prof. Dr. José de Oliveira Siqueira 
Vice-Presidente: Profa. Dra. Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo
Mandato: 2018 a 2021
Presidente: Profa. Dra. Helena Rinaldi Rosa
Vice-Presidente: Prof. Dr. José de Oliveira Siqueira 
Mandato: 2015 a 2018

COMITÊ DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS
Presidente: Profa. Dra. Miriam Garcia Mijares
Vice-Presidente: Profa. Dra. Ronara de Souza Ferreira Châline
Mandato: 2018 a 2021
Presidente: Profa. Dra. Cristina Joselevitch
Vice-Presidente: Profa. Dra. Miriam Garcia Mijares
Mandato: 2015 a 2018

COMISSÃO COORDENADORA DE PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano 

Coordenador: Leopoldo Fulgêncio
Vice-Coordenadora: Luciana Maria Caetano
Mandato: 2018 a 2020
Coordenador: Leopoldo Fulgêncio
Vice-Coordenadora: Luciana Maria Caetano
Mandato: 2016 a 2018
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Programa de Psicologia Clínica
Coordenador: Profa. Dra. Maria Lívia Tourinho Moretto
Vice-Coordenadora:	Profa	Dr.	Christian	Dunker
Mandato: 2018 a 2020
Coordenador: Prof. Dr. Gilberto Safra
Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Maria Lívia Tourinho Moretto
Mandato: 2016 a 2018

Programa de Psicologia Experimental
Coordenador: Prof. Dr. Nicolas Gérard Châline(Coordenador)
Vice-Coordenador: Prof. Dr. Danilo Silva Guimarães (vice-coordenador)
Mandato: 2018 a 2020
Coordenador: Prof. Dr. Nicolas Gérard Châline(Coordenador)
Vice-Coordenador: Prof. Dr. Danilo Silva Guimarães (vice-coordenador)
Mandato: 2016 a 2018

Programa de Psicologia Social
Coordenador: Prof. Dr. Nelson da Silva Júnior – Coordenador
Vice-Coordenador: Prof. Dr. Wellington Zangari – Suplente
Mandato: 2018 a 2020
Coordenador: Prof. Dr. Nelson da Silva Júnior – Coordenador
Vice-Coordenador: Prof. Dr. Wellington Zangari – Suplente
Mandato: 2016 a 2018

Programa Neurociências e Comportamento
Coordenadora: Profa. Dra Miriam Garcia Mijares
Vice-Coordenador: Prof. Dr. Marcelo Fernandes da Costa
Mandato: 2018 a 2020.
Coordenadora: Profa. Dra Miriam Garcia Mijares
Vice-Coordenador: Prof. Dr. Marcelo Fernandes da Costa
Mandato: 2016 a 2018

COMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL E DE GÊNERO DO IPUSP
Presidente: Profa. Dra. Patrícia Izar
Suplente: Laís Nicolodi (Discente)
Período: 2017-2020

NÚCLEO DE PUBLICAÇÕES DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Coordenadora: Profa. Dra. Briseida Dôgo de Resende
Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Maria Júlia Kóvacs
Período: 2015 a 2020
Coordenadora: Profa. Dra. Maria Júlia Kóvacs
Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Briseida Dôgo de Resende
Período: 2012 a 2015

CONSELHO GESTOR - CENTRO ESCOLA DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA 
Coordenação: Maria da Conceição Coropos Uvaldo
Coordenação: Profa. Dra. Henriette Tognetti Penha Morato

COMISSÃO DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATIVIDADES DE 
ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (HU/USP)

Coordenação: Profa. Dra. Henriette Tognetti Penha Morato
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