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� Recursos humanos
� 23 funcionários da Biblioteca do IPUSP
� Bibliotecários da ReBAP (182 bibliotecas)

� Equipamentos

� Conteúdo 
� Convergência de diferentes instâncias do fluxo de informação 

científica em Psicologia
� 16 fontes de informação especializada em Psicologia

� Tecnologia

� Gestão financeira
� Universidade de São Paulo e apoio financeiro e político do CFP

Credibilidade 

Pontos positivos da BVS-Psi

• Experiência em coordenação de 
redes

• Capacitação técnica 

• Documentos de gestão

O que a BVS-Psi pode compartilhar 

com outras BVS para fortalecê-las
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Indicadores de uso da BVS-Psi

Visitas do público alvo

Fonte: Google Analytics

Indicadores de uso da BVS-Psi
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Indicadores de uso da BVS-Psi

Número de Citações no Google Acadêmico (2510 regist ros)

Indicadores de uso da BVS-Psi

Número de Citações no Google Acadêmico
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Indicadores de uso da BVS-Psi

• Index Psi Periódicos 3466 registros

• Lilacs 1018 registros

• Index Psi Teses 371 Teses

• Index Psi Livros 109 Livros

• Livros eletrônicos 116 E-books

• Videoteca 109 Vídeos

• Eventos 147 Eventos

• Novas revistas aprovadas para a Lilacs = 15 títulos

Uso e contribuição através da ReBAP em 2012

Fragilidades da BVS-Psi

• Limitação tecnológica

• Dificuldade de envolvimento com os 
objetivos da BVS-Psi

• Divulgação e promoção (Campanha de 
marketing para maior difusão do projeto)

• Recursos humanos (analista de sistemas, 
jornalista, profissional de marketing)

• Recursos financeiros para inovação
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Desafios e perspectivas para BVS-Psi

• Criar e sustentar 

condições políticas, de 

gestão, de financiamento, 

metodológicas, 

tecnológicas e de 

operação que viabilizem a 

convergência em rede das 

instituições e indivíduos

Sustentabilidade da BVS-Psi

Está atrelada às seguintes condições:

• Sede na USP

• Apoio político e financeiro do Sistema 
Conselhos

• Filosofia de trabalho em rede e 
aprimoramento tecnológico da BIREME

• Coordenação técnica do IPUSP

• Gestão operacional através da ReBAP
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Destaques
• Trabalho em rede com alinhamento continuado e sistemático

• ReBAP

• 12 anos

• 182 bibliotecas cooperantes

• capacitadores (Coordenação Nacional e Coordenações Regionais)

• Visibilidade

• é considerada objeto de estudo para TCCs, dissertações e teses

• Google Acadêmico

• presença em eventos

• Adesão da comunidade

• Projeto político-ideológico da psicologia latino-americana

• Internacionalização com América Latina assumindo postura solidária e 
cooperativa

Obrigada!

Contato:

Maria Imaculada Cardoso Sampaio
isampaio@usp.br

(11) 3091-4391

www.bvs-psi.org.br


