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Boletim EnBAP
IX ENCONTRO DE BIBLIOTECAS DA
ÁREA DA PSICOLOGIA
Como de praxe, o IX Encontro da ReBAP ocorreu integrado
às atividades do XIX Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias
(SNBU). É um momento em que os bibliotecários da Rede se encontram, se conhecem, saindo do universo virtual para o real. Além de
ser uma oportunidade de debater os avanços, carências e propor
soluções para os problemas enfrentados.
Nesse ano, tivemos a
possibilidade de premiar os integrantes da Rede que mais
colaboraram com a BVS-Psi com
a inscrição no SNBU, passagem,
hospedagem e diárias. Para os
próximos eventos manteremos a
mesma política.
O Encontro ocorreu no dia 15 de outubro das 9h às 13h.
Conhecemos as bibliotecárias participantes, apresentamos a nova
Coordenadora Técnica da BVS-Psi, informamos sobre o convênio entre o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e a Universidade de São
Paulo (USP) objetivando a gestão da BVS-Psi, apresentamos o estágio
atual e as possibilidades de cooperação com a BVS-Psi.
Para registrar o momento, gravamos um video de curta duração onde cada bibliotecária respondeu a pergunta “O que é BVS-Psi?”.

NOVA COORDENAÇÃO
TÉCNICA DA BVS-PSI
No EnBAP foi apresentada oficialmente a nova Coordenadora Técnica da BVSPsi, Aparecida Angélica Zoqui Paulovic Sabadini. Em 2015, Maria Imaculada Cardoso
Sampaio, coordenadora da BVS-Psi desde o
início do projeto, em 2000, aposentou-se da
Universidade de São Paulo, onde era diretora
da Biblioteca Dante Moreira Leite do Instituto de Psicologia.
Desde então, Aparecida Angélica
Zoqui Paulovic Sabadini assumiu a diretoria
da Biblioteca e a coordenação da BVS-Psi.
Atualmente, Maria Imaculada está como
representante da BVS-Psi no Conselho
Federal de Psicologia.
Grandes responsabilidades e
grandes desafios pela frente. Sucesso Angélica!

Angélica Zoqui Paulovic Sabadini e Maria Imaculada
Cardoso Sampaio

CONVÊNIO PARA A GESTÃO DA BVS-PSI (CFP X USP)
Em 19 de janeiro, a Biblioteca Dante
Moreira Leite do Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo (IPUSP) e o Conselho de Psicologia (CFP) celebraram a formalização do convênio para a gestão técnica da Biblioteca Virtual em Saúde—Psicologia (BVSPsi). O projeto é desenvolvido em parceria com
as duas instituições desde o ano 2000 e só
agora foi possível oficializar essa cooperação
com um convênio institucional, assinado pela
Reitoria da USP no final de 2015.
A BVS-Psi é considerada um marco na
gestão da informação na área da Psicologia,

tanto no Brasil quanto na
América Latina. Formada
por 10 bases de dados
específicas da psicologia,
além de base da área da
saúde e outras fontes de
informação, essa ferramenta online e gratuita
garante a organização, disseminação e consulta de forma rápida e precisa de conteúdo especializado.
Agradecemos a toda a ReBAP pela colaboração, empenho e carinho com essa importante fonte para a psicologia!

Para se orgulhar...
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Fique por dentro
INDEX PSI PERIÓDICOS

PLANO DE TRABALHO PARA OS PRÓXIMOS DOIS ANOS
Em virtude da nova conformação jurídica, a BVS-Psi está em um momento de transição que exige mudanças nos seus processos. Anualmente, a
Coordenação Técnico-Científica elabora um planejamento estratégico que determina as diretrizes e ações para o ano em curso. Dentre as ações já detectadas pela Coordenação estão:
 Reestruturação e seleção de novas Coordenações Regionais para a ReBAP:
Cada Coordenação Regional está localizada em uma região do país com o
objetivo de ser um polo mais próximo das bibliotecas cooperantes e dinamizar
sua respectiva região para cumprir a missão da ReBAP.
 Capacitação in loco das novas Coordenações Regionais:
Maior apoio da Coordenação Nacional às atividades das Regionais.
 Apoio às iniciativas de divulgação e promoção da BVS-Psi realizadas pelas
Bibliotecas Cooperantes.

No Planejamento Estratégico 2016, a Comissão Técnico-Científica da BVS-Psi
decidiu que apenas os periódicos científicos
que disponibilizarem o texto completo de
seus artigos serão indexados na base de
dados Index Psi Periódicos.
COMITÊ CONSULTIVO
O Comitê Consultivo da BVS-Psi garante a
criação, operação e atualização dos diversos produtos e serviços disponibilizados .
Em 2016, temos uma nova composição:
Conselho Federal de Psicologia (CFP)
Associação Brasileira de Saúde Mental
(ABRASME)
Associação Brasileira de Psicologia Social
(ABRAPSO)
Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT)
Sociedade Brasileira de Neuropsicologia
(SBNP)
Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Psicologia (ANPEPP)
Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP)
Associação Brasileira de Psicologia Escolar
e Educacional (ABRAPEE)

Para as Bibliotecas Cooperantes: reiteramos nosso pedido na
colaboração nas seguintes ações:
 Indicação de eventos da Psicologia na BVS-Psi através do botão
“Cadastre aqui seu evento científico”;
 Envio dos Anais dos eventos de Psicologia para inserção através
do e-mail bvs@bvs-psi.org.br;

Associação Brasileira de Psicologia do
Trânsito (ABRAPSIT)
Associação
(ABRAP)

Brasileira

de

Psicoterapia

Sociedade Brasileira da História da Psicologia (SBHP)
Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar (SBPH)

 Cadastramento de vídeos da área no LILDBI Web Psi;

Associação Brasileira de Rorschach e
Métodos Projetivos (ASBRo)

 Cadastramento das revistas da sua instituição no Index Psi Periódicos

Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP)

 Participação da Rede nos eventos de Psicologia mais relevantes em sua
cidade como representante da BVS-Psi;
 Capacitação de usuários da sua instituição no uso da BVS-Psi.

Associação Brasileira de Editores Científicos
de Psicologia (ABECiPsi)
Centro Latino-Americano e do Caribe de
Informação em Ciências da Saúde
(BIREME)
Coordenação da ReBAP
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Por do Sol na Amazônia

BVS-PSI NO SNBU 2016
A BVS-Psi esteve presente no
stand da BIREME como um dos modelos
de Biblioteca Virtual em Saúde. Na oportunidade, os bibliotecários participantes
do SNBU conheceram a BVS-Psi e foram
capacitados quanto ao uso das principais
fontes de informação.
Foram promovidos sorteios de
brindes como livros e corujinha, mascote
da FEBAB (Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da
Informação e Instituições).

Angélica Zoqui Paulovic Sabadini, Maria Imaculada
Cardoso Sampaio e participantes durante capacitação
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