
 
 

Termo de Compromisso por Adesão 
 
 

Compromisso por Adesão que celebram entre si a Biblioteca Dante Moreira Leite, do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sede da Biblioteca Virtual em 

Saúde – Psicologia Brasil (BVS-Psi ULAPSI Brasil), o Fórum de Entidades Nacionais da 

Psicologia Brasileira, representado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), e  

_______________________________________________________________________,  

com sede na 

________________________________________________________________________ 

para trabalho de cooperação na BVS-Psi ULAPSI Brasil, integrando a Rede Brasileira de 

Bibliotecas da Área de Psicologia - ReBAP – que declaram estarem todos de acordo com 

as cláusulas e condições abaixo referendadas. 

A BVS-Psi ULAPSI Brasil é resultado dos esforços da Biblioteca Dante Moreira Leite, do 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, do Fórum de Entidades Nacionais 
da Psicologia Brasileira, representado aqui pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
do Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME) 
e Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia - ReBAP, que entenderam a 
importância do investimento na gestão e acesso à informação como contribuição ao 
desenvolvimento da Psicologia no Brasil. 
 
Missão 
 
A BVS-Psi ULAPSI Brasil tem como missão contribuir para o desenvolvimento da 
Psicologia no Brasil e América Latina, mediante a promoção do uso da informação 
técnico-científica na área. 
 
Objetivos 
 

(Nome completo da Instituição) 

(Endereço completo) 

 



A BVS-Psi ULAPSI Brasil tem como objetivo geral operar de forma integrada, buscando o 
compartilhamento de recursos e a cooperação de esforços, com vistas à promoção do 
acesso livre, eficiente e equitativo à informação e ao documento ao profissional e 
estudioso da Psicologia, contribuindo para a melhoria das condições de vida da 
população brasileira. 
 
Compromissos dos participantes: 
 

1) Promover, através da BVS-Psi ULAPSI Brasil, o acesso aberto e a visibilidade ao 
conhecimento em Psicologia gerado no país. 

 
2) Operar em sintonia com o Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, 

a ReBAP, as instituições de ensino e demais produtores da Psicologia, visando 
trabalhar de forma integrada e descentralizada, na qual os integrantes assumem 
diferentes níveis de participação em atividades cooperativas. 

 
3) Selecionar, reunir, organizar e disseminar a informação especializada na área da 

Psicologia, a partir de planos de trabalho especialmente desenvolvidos para a 
criação e manutenção das fontes de informação técnico-científicas definidas na 
matriz de responsabilidades da BVS-Psi ULAPSI Brasil. 

 
4) Coordenar, operar e promover o controle bibliográfico da literatura técnico-

científica publicada na área. 
 

5) Alimentar e manter atualizada as fontes de informação disponíveis na BVS-Psi 
ULAPSI Brasil e na Biblioteca Virtual da União Latino-Americana de Entidades de 
Psicologia (BVS ULAPSI). 

 
6) Gerenciar as atividades desenvolvidas por grupos ou comissões formados para o 

desenvolvimento de projetos específicos. Os grupos podem ser compostos por 
profissionais de diversas áreas do conhecimento, desde que mantendo a        
inter-relação com a Psicologia. 

 
7) Promover a capacitação / especialização dos integrantes da Rede a partir da  

troca de experiências mediada por listas de discussão, cursos, seminários, 
encontros e estágios nas bibliotecas participantes da Rede. 

 
8) Promover o intercâmbio de publicações entre os integrantes da Rede, visando a 

atualização e completeza das coleções nas bibliotecas. 
 

9) Captar recursos com o objetivo de implementar os produtos e serviços 
desenvolvidos pela BVS-Psi ULAPSI Brasil. 

 
Validade do Termo 
 
Este Termo de Compromisso tem validade por tempo indeterminado, podendo ser 
rescindido por qualquer uma das partes, mediante comunicação expressa, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O coordenador poderá anunciar o encerramento 
do Termo de Compromisso, caso o Cooperante não realize as atividades sob a sua 
responsabilidade. O encerramento do termo implica na perda do direito de uso dos 
produtos e serviços compartilhados na Biblioteca Virtual de Psicologia – BVS-Psi ULAPSI 



Brasil, assim como de receber as obras destinadas à doação para os cooperantes, além 
da participação nas atividades gerais da Rede.  A coordenação deverá ser informada 
sempre que houver mudança de endereço ou do representante junto à BVS-Psi ULAPSI 
Brasil.  
 
E por estarem assim de acordo com o referido acima, as partes assinam o presente 
Termo em duas vias de igual valor e para um só efeito. 
 
 
 
________________________            ______________________________ 
Ana Paula Porto Noronha               Maria Imaculada Cardoso Sampaio 
  Coordenadora Científica                   Coordenadora Técnica da 
  da BVS-Psi ULAPSI Brasil                                   BVS-Psi ULAPSI Brasil e BVS ULAPSI 
                                    
 

 
Representante da Instituição: 
 
Nome completo:__________________________________________________________ 
 
Cargo:__________________________________________________________________ 
 
Site da instituição: _________________________________________________________ 
 
CNPJ da instituição:_______________________________________________________ 
 
Assinatura:_______________________________________________________________ 
 
 
Bibliotecário responsável pela Biblioteca integrante da ReBAP: 
 
Nome completo:__________________________________________________________ 
 
Cargo:__________________________________________________________________ 
 
CRB: _____________________________________________ 
 
E-mail do bibliotecário: _____________________________________________________ 
 
E-mail da biblioteca: _______________________________________________________ 
 
Telefone para contato: _____________________________________________________ 
 
Assinatura:_______________________________________________________________ 
 
Local:__________________________    Data:___________________________________ 
 


