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• Novas ações da Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia – Brasil

André Serradas1

Instituto de Psicologia - USP
Maria Imaculada C. Sampaio2

Instituto de Psicologia – USP

É com satisfação que divulgamos, através deste conceituado Boletim,
importantes realizações de Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia – Brasil.
Delas destacamos as seguintes:

1. 1º Encontro de Editores de Revistas Científicas na área da Psicologia.

Entre os dias 23 e 26 de junho de 2004 aconteceu na Universidade de
Brasília a 8ª. Conferência Internacional sobre Publicações Eletrônicas (8ª. ElPub).
Este evento caracterizou-se como “o ponto de encontro” dos pesquisadores,
professores, empresários, executivos, e outros mais interessados nas questões
relativas às publicações eletrônicas referentes às diversas áreas do
conhecimento. Um grupo de representantes da área de Psicologia esteve presente
ao evento e se motivaram por realizar um encontro dos editores de periódicos
científicos em Psicologia, a fim de discutir, entre outras questões, critérios de
qualidade e avaliação, indexação em bases de dados e publicações eletrônicas.
A Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi), enquanto espaço virtual
integrador da comunidade da Psicologia, foi escolhida para organizar o evento.

O Encontro aconteceu no dia 30 de agosto de 2004, em São Paulo, contando
com o apoio logístico e financeiro do Conselho Federal de Psicologia, do Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo, do Fórum de Entidades Nacionais da
Psicologia e do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Além dos
próprios editores de cerca de 100 revistas de natureza psicológica, o evento
contou também com a presença de representantes de editoras e bibliotecários
especializados na área, entre outros participantes. Teve por finalidade a divulgação
dos processos de indexação das revistas, das tendências modernas no processo
editorial e dos benefícios da publicação periódica em formato eletrônico. Os
temas apresentados concentraram-se nas seguintes áreas: metodologia SciELO,

1 Vice-Coordenador da Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia – BVS - PSI e da Rede Brasileira
de Bibliotecas da Área de Psicologia.
2 Diretora do Serviço de Biblioteca e Documentação e Coordenadora Técnica da Biblioteca
Virtual em Saúde – Psicologia – BVS – PSI e da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de
Psicologia.
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critérios de qualidade, indexação em bases de dados, gestão editorial on–line e
publicações eletrônicas.

Durante as exposições, diversas questões foram levantadas sobre as
revistas científicas na área. O sucesso da Scientific Library On-line, a SciELO,
enquanto modelo para a publicação eletrônica  dos periódicos científicos na
Internet, como base de dados, foi considerado um espaço almejado para os
editores publicarem suas revistas. No entanto, a SciELO possui um rigoroso
processo de seleção das revistas para publicação, o que tem inviabilizado a
participação da maior parte dos nossos periódicos. A BIREME, enquanto parceira
da BVS-Psi, tem disponibilizado gratuitamente a tecnologia desenvolvida para a
SciELO aos editores da área de Psicologia. Além disso, os expositores
consideraram que esta tecnologia permite a publicação eletrônica de edições
completas de periódicos científicos, a organização das bases de dados
bibliográficos e dos textos completos, a recuperação destes por seu conteúdo,
a preservação de arquivos eletrônicos e a produção de indicadores estatísticos
de uso e impacto da literatura científica.

Baseando-se nessas considerações foi proposta a utilização da
metodologia SciELO e a criação de um espaço dentro da BVS-Psi para abrigar
os arquivos eletrônicos. Os editores manifestaram interesse em participar de
um curso de capacitação para implementar a proposta e para tanto assinaram
uma Carta de Intenção à Adesão. Foi recomendada a publicação dos textos
eletrônicos através da metodologia SciELO, assim como do Sistema Eletrônico
de Editoração de Revistas-SEER, software desenvolvido para a construção e
gestão de publicação periódica eletrônica. Foi informado que esta ferramenta
contempla ações essenciais à automação das atividades de editoração de
periódicos científicos. Este software, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, pode ser repassado gratuitamente
aos editores brasileiros. Além de controlar todo o processo editorial, o SEER
possibilita disponibilizar on-line a versão final da revista. Isto não implicaria
trabalho adicional aos que se utilizarem da metodologia SciELO, uma vez que já
haveria um arquivo em html, com grandes vantagens, como:  maior eficácia
para o gerenciamento do processo editorial, maior visibilidade e garantia na
preservação dos arquivos disponibilizados.

De modo geral, os participantes manifestaram preocupação pelas intensas
mudanças que estão ocorrendo na área de Psicologia, no referente às
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publicações técnico-científicas, e, por outro lado, intenso interesse de que estas
possam alcançar o nível de qualidade esperado. Uma articulação mais organizada
seria um caminho promissor para o avanço necessário. Sendo assim, naquela
oportunidade, a partir de uma sugestão das coordenadoras da BVS-Psi, Maria
Imaculada Cardoso Sampaio e Silvia Helena Koller, foi criada a Associação
Brasileira de Editores Científicos de Psicologia – ABECiP que, dada sua
importância, corresponde a um item à parte nessa exposição. A plenária também
aprovou o nome da Coordenadora Científica da BVS-Psi, Silvia Helena Koller,
como representante dos editores brasileiros de revistas científicas, na XII
International Conference of Science Editors, a realizar-se em outubro do presente
ano, na Cidade do México.

Desde sua idealização durante a 8ª. ElPub este  Encontro foi considerado
muito promissor, superando as melhores expectativas. Desde o número de
inscritos (mais de 120) até a sua participação durante o evento, muito mais do
que refletir criticamente sobre o futuro das publicações, os participantes optaram
por medidas positivas para garantir uma evolução efetiva nas publicações, como:
• Adesão de mais de 50 editores ao programa de publicações eletrônicas na

área de Psicologia utilizando a tecnologia SciELO, o que permitirá divulgação
intensa da produção técnico-científica;

• Indicação de um representante dos editores para a XII International Conference
of Science Editors; a fim de fortalecer as relações dos editores da Psicologia
com a comunidade internacional, com o apoio do Conselho Federal de
Psicologia;

• Possibilidade do Conselho Federal de Psicologia e do Fórum de Entidades
Nacionais da Psicologia patrocinarem a realização da primeira reunião da
ABECiP, a ser realizada no próximo ano.

2. Fundação da Associação Brasileira de Editores Científicos de Psicologia
– ABECIP

Expressiva audiência de editores representando cerca de mais de 100
revistas brasileiras de natureza científica na área da Psicologia, e outros
interessados estiveram presentes na assembléia (30/08/04). Constituída com a
finalidade de propor a criação desta importante entidade associativa que visa
atender a necessidade peremptória de congregar os editores das revistas
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científicas, já em número considerável, nessa área do saber. Tem-se a considerar,
pelos presentes à reunião, que os editores das revistas representativas provêm
de várias regiões do País, sendo estas produzidas, por iniciativa de instituições
de nível superior, associações de profissionais ou de classe, editoras, entre outras.

A sessão teve lugar, como já referida no encerramento do Iº Encontro de
Editores de Revistas Científicas na área da Psicologia, sendo dirigida por Mesa
composta de Maria Imaculada Cardoso Sampaio, e Silvia Helena Koller, nas
funções de Coordenadora Técnica e Coordenadora Acadêmica da Biblioteca
Virtual em Saúde – Psicologia, respectivamente e Marilene Proença Rebello de
Souza, editora da revista Psicologia: Ciência e Profissão. Após calorosas
considerações em torno dessa oportuna iniciativa, a proposta foi submetida à
votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes. Uma Comissão
Estatutária foi constituída de 10 editores procedentes de Brasília, São Paulo,
Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte, teve como tarefa principal a organização
de um estatuto para reger a ABECIP, o qual  seria apresentado e aprovado ainda
neste ano.

3.  Posta em marcha a Biblioteca Virtual de Psicologia da União Latino-
americana de Psicologia – BVS ULAPSI

Com a finalidade de estender a criação das bibliotecas virtuais em Psicologia
aos países latino-americanos, Maria Imaculada C. Sampaio, Coordenadora-
Técnica da BVS-Psi Brasil e como representante dos bibliotecários da área de
Psicologia para a América Latina, visitou Bogotá (Colômbia) e Lima (Peru), em
setembro do corrente ano. Com este propósito foram realizadas reuniões com
autoridades universitárias e representantes de associações profissionais de
classe relacionadas com a Psicologia, além de visitas às bibliotecas
especializadas. Conferências sobre o tema proferidas pela Coordenadora
Técnica serviram de esclarecimentos aos presentes sobre o valor das BVs,
sobretudo quando congregadas associativamente, para a viabilização do acesso
às informações locais e latino-americanas. Compromissos e propostas foram
feitos pelas autoridades presentes para a instituição, nos referidos países, das
citadas bibliotecas, cuja inauguração foi programada para abril de 2005, durante
o I Congresso da ULAPSI, a acontecer em nosso País. Além desses dois países,
o Chile e o México também estão participando desse empenho e deverão inaugurar
suas BVs na mesma data.
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