
A Coordenação da Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia da
União Latino-Americana de Entidades de Psicologia – BVS-Psi Foco: Destinado prioritariamente aos profissionais que

contribuirão efetivamente com a rede e que nunca receberamUnião Latino Americana de Entidades de Psicologia BVS Psi
ULAPSI Brasil / ReBAP - Rede Brasileira de Bibliotecas da Área
de Psicologia, coerente com a estratégia de cooperação
institucional que representa um dos seus principais pilares,
promoverá a capacitação para utilização da Metodologia LILDBI-
Web-Psi para alimentar as bases de dados:
Index Psi Teses;

contribuirão efetivamente com a rede e que nunca receberam
capacitação na Metodologia LILDBI-Web Psi e oriundos de
instituições com uma infra-estrutura que viabilize essa
contribuição.

Segunda chamada: Havendo vagas remanescentes, as-Index Psi Teses;
-Index Psi Periódicos e LILACS;
-Ferramenta Direve (Base de dados de Eventos Psi);

Data: 30, 31 de agosto e 1 de setembro de 2011

Local: Biblioteca Dante Moreira Leite

Segu da c a ada a e do agas e a esce tes, as
instituições serão informadas da disponibilidade por e-mail.

Valor: A participação é gratuita e todas as despesas envolvidas -
transporte, hospedagem, alimentação etc., são de
responsabilidade de cada instituição.

Local: Biblioteca Dante Moreira Leite
Instituto de Psicologia da USP.
Av. Prof. Mello Moraes, 1.721 – Bloco C
Cidade Universitária – São Paulo – SP

Horário: das 9h00 – 13h00
14h00 18h00

INSCRIÇÕES: 

Poderão ser solicitadas por e-mail ou telefone até o dia
12/08/2011, impreterivelmente.

Dados necessários: Nome completo Instituição da REBAP14h00 – 18h00

Vagas: 14
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Dados necessários: Nome completo, Instituição da REBAP,
e-mail e telefone.

Certificados: Todos os inscritos receberão certificado de
capacitação da REBAP / BVS-Psi ULAPSI Brasil.

Contatos: rebap@bvs psi org brPúblico-alvo: Bibliotecária(o)s com alguma experiência em
indexação de material bibliográfico e conhecimentos básicos de
informática, sendo inscritos, a princípio, 1 (um) profissional por
instituição, conforme ordem de manifestação de interesse.

Contatos: rebap@bvs-psi.org.br 
(11) 3091-4392 (Marcos) 
(11) 3091-4394 (Ana Rita ou Carla)


