
Reunião da BVS-Psi ULAPSI 

31 de julho de 2012 

Local: Conselho Regional de Psicologia – São Paulo 

Participantes: Acácia Aparecida Angeli dos Santos, Carla do Nascimento,         

Celso Renato, Maria Imaculada Cardoso Sampaio, Roberta Azzi. 

Roberta inicia a reunião situando o Celso sobre a organização da BVS-Psi ULAPSI 

e a relevância da coordenação para a manutenção da gestão política da Biblioteca 

Virtual. Em seguida, Celso explica a importância do compartilhamento de 

experiências com as pessoas que exerceram o papel de coordenação 

anteriormente, como é o caso da Acácia e Roberta. 

Imaculada complementa algumas informações sobre a BVS-Psi ULAPSI e os 

participantes da reunião concordam haver a necessidade da elaboração de 

documentos que registrem a história e como se dá a gestão e avanços da 

Biblioteca Virtual.  

Imaculada e Carla se dispuseram a criar um dispositivo que permita, de maneira 

fácil e rápida, demonstrar como se dá a governança da BVS-Psi. Roberta sugeriu 

que fosse consultada a ULAPSI sobre comemorar os 10 anos da BVS-Psi ULAPSI 

no Dia da Psicologia Latino-americana, em 08 de outubro de 2013. Reforçou que a 

exemplo do que ocorreu com a BVS-Psi ULAPSI Brasil, a comemoração pode 

provocar a publicação de um livreto contando a história do projeto BVS-Psi 

ULAPSI.  

Além disso, foi sinalizada a importância de inserirmos a BVS-Psi como ponto de 

pauta na reunião a ser realizada na 2ª Mostra Nacional de Práticas em psicologia e 

a atualização do site da BVS-Psi ULAPSI e da própria ULAPSI com a inclusão das 

atas e revisão do conteúdo como um todo. Celso se encarregará destes dois 

últimos pontos. 

Imaculada informa que a Rede de Psicologia coordenará um dos três Grupos de 

Trabalho do BVS6, que é reunião prévia ao Congresso Regional de Informação em 

Ciências da Saúde que discute o tema BVS e suas redes temáticas. A área da 

Psicologia é a única área que avançou no sentido de construir uma rede temática 

regional e sua experiência será compartilhada com as demais área na reunião 

BVS6.  

Imaculada será a moderadora do Grupo de Trabalho 1 da BVS, no tema "Como 

fortalecer e articular redes nacionais para o desenvolvimento da BVS”. A primeira 

reunião preparatória do BVS6 será no dia 01 de agosto, via Elluminate. No dia      

14 de agosto será a primeira reunião do GT1, como a apresentação da Rede de 

Psicologia. Imaculada sugeriu que, após a primeira reunião explicativa sobre a 

organização das reuniões preparatórias, o GT Psicologia faça uma reunião para 

avaliar seu estado da arte que será compartilhado na reunião do dia 11 de agosto 

próximo.  



O Grupo concluiu que a complexidade da BVS-Psi ULAPSI demanda estudos dos 

documentos referentes à sua gestão e organização e instrumentos precisam ser 

criados para  levar esse conhecimento aos novos membros que assumem papel de 

coordenação na Biblioteca Virtual. 

A linha do tempo: <http://newpsi.bvs-psi.org.br/linha/a_acerv/bvs.html> 

O projeto de construção da BVS-Psi ULAPSI, de 2005: http://newpsi.bvs-

psi.org.br/ulapsi/proyecto_final.pdf. 

O documento sobre as responsabilidades na gestão da Biblioteca Virtual da 

ULAPSI: http://www.bvs-psi.org.br/local/file/Responsabilidades_BVS-Psi.pdf. 

São exemplos de documentos que podem ser consultados para apropriação dos 

saberes sobre a BVS-Psi ULAPSI. 

A próxima reunião da coordenação da BVS-Psi ULAPSI ficou agendada para o dia 

04 de outubro de 2012, às 9h30, conjuntamente com a reunião da coordenação da 

BVS-Psi ULAPSI Brasil. 
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