
 
                      

 

Prezadas(os) colegas: 

Como acontece desde o ano de 2001, a Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de 

Psicologia (ReBAP) se reúne para debater sobre seus avanços, detectar suas carências e 

propor soluções para os seus problemas. Em 2016, o IX Encontro da nossa rede, como 

sempre, acontecerá integrado ao Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU). 

Nesse encontro, temos mais motivos para nos reunirmos e pensarmos juntas(os). A gestão 

da BVS-Psi está passando por mudanças que, por um lado, legitima sua existência e 

garante sua continuidade, por outro dificulta o desenvolvimento de tarefas que eram 

feitas de maneira informal, porém com mais velocidade e facilidade.  

Toda mudança gera atenção e cuidados, pois é uma oportunidade de crescimento, 

mas pode se tornar uma ameaça e por em risco grandes projetos. Nossa rede sempre 

esteve unida e cooperou para as atividades de alimentação e promoção da BVS-Psi, por 

isso nossa Biblioteca Virtual se tornou o espaço virtual do psicólogo brasileiro. Por todos 

esses motivos, convidamos todas e todos para participarem do IX Encontro de Bibliotecas 

da Área de Psicologia, que se realizará no dia 15 de outubro de 2016, das 9h às 13h, 

como atividade integrada ao SNBU 2016.  

Apesar das dificuldades, neste ano o Conselho Federal de Psicologia, além de 

patrocinar a participação dos bibliotecários da coordenação técnica, está promovendo a 

participação de três bibliotecários cooperantes da ReBAP. Os critérios de seleção dos 

participantes foram a contribuição na manutenção das fontes de informação atualizadas e 

esforços para divulgação e promoção da Biblioteca Virtual. 

Contamos com a presença de todas e todos para pensarmos juntas(os) caminhos 

que possibilitem seguirmos como uma das redes de cooperação mais fortes do Brasil. A 

programação do encontro está a seguir e, também, disponível no item “Encontros” do 

SNBU.  Esperamos vê-las(os) em outubro em Manaus, Amazonas! 

 

Maria Imaculada Cardoso Sampaio 

  

http://www.snbu2016.com/encontros
http://www.snbu2016.com/encontros


 
 

Dia: 15 de outubro 

Horário: 9h – 13h 

Local: Tropical Manaus Ecoresort 
 

Quantidade de participantes: 50 

 
Público Alvo: Bibliotecárias(os) cooperantes da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de  

                       Psicologia (ReBAP) 

  
Objetivos: Atualizar os cooperantes sobre os avanços da BVS-Psi e apresentar o plano de  

                  trabalho para os próximos dois anos 
 
 

 
Programação 

9h      Boas-vindas 

9:30h – 10h    Convênio para a gestão da BVS-Psi (USP x CFP) 

10h – 11h     Avanços da  BVS-Psi 

11h – 12h     Plano de trabalho para os próximos dois anos 

12h – 12:30h  Depoimentos das cooperantes 

12:30h – 13h  Confraternização e encerramento 

 

 

Organização:  

Maria Imaculada Cardoso Sampaio (Representante do CFP na coordenação da BVS-Psi) 

Aparecida Angélica Zoqui Paulovic Sabadini (Coordenadora Técnica da BVS-Psi) 

Carla Nascimento (Gestora da BVS-Psi) 
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