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ULAPSIULAPSI

• União Latino-americana de Entidades de Psicologia (ULAPSI) - 23 de novembro de 
2002:  Puebla, México

• Tempo indefinido

• Rede de articulação científica, profissional e acadêmica

• Sem fins de lucro, não mercantilista e comprometida com a problemática social 
latino-americana

• integrada por entidades de Psicología da América Latina 

• Os idiomas oficiais da ULAPSI são o espanhol e o português
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A BIBLIOTECA VIRTUAL DA ULAPSIA BIBLIOTECA VIRTUAL DA ULAPSI

A Biblioteca Virtual da ULAPSI, de acordo com os 
objetivos da união, nasceu da necessidade de assegurar aos
investigadores, professionais, professores, estudantes e demais
pessoas envolvidas com a Psicologia o acesso às informação de 
boa quualidade, produzida nos países da região e publicada em
revistas, livros, teses e outros tipos de materiais

Este acesso só é viável se a informação está devidamente
organizada e disponível em um espaço virtual especialmente 
desenvolvido para a comunidade Psi
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BVS ULAPSI

O objetivo maior da BVS ULAPSI é promover o acesso em 
linha eficiente, universal e eqüitativo à informação e 
conhecimento técnico-científico gerados na área de 
Psicologia e disponíveis nos países da América Latina.

Esse conhecimento, tão importante para os países latino-
americanos e, muitas vezes tão semelhante, 
considerando as realidades da região,  até o momento 
não pode ser compartilhado por falta de um canal 
eficiente e eficaz para sua organização e disseminação.
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Comitê ConsultivoComitê Consultivo

Composto por um psicComposto por um psicóólogo e um biblioteclogo e um bibliotecáário de cada pario de cada paíís membro da ULAPSIs membro da ULAPSI

Atividades do Comitê Consultivo Latino-americano

• Representar a BVS ULAPSI e responsabilizar-se por seu conteúdo

• Orientar o desenvolvimento da BVS ULAPSI, definindo prioridades, estratégias e 
procedimentos para a efetiva articulação da Biblioteca

• Estabelecer e aperfeiçoar os controles de qualidade e definir critérios de seleção para as 
fontes de informação disponíveis na BVS ULAPSI

• Apoiar e colaborar na captação de recursos financeiros para o desenvolvimento da BVS 
ULAPSI

• Promover e divulgar a BVS ULAPSI nos eventos e outros foruns nacionais e 
internacionais
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Grupo de Trabalho para Inserir a Terminologia Psi no DECS –
BIREME

Coordenação do Chile





Revista Colombiana



2ª Reunión del Grupo de Trabajo Psicología
19 y 20 de septiembre de 2005

BVS-ULAPSI

Salvador, Septiembre de 2005
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GESTION DEL CONOCIMIENTO 
PSICOLOGIA

BIBLIOTECA VIRTUAL
PSICOLOGIA

PSICOLOGIA BASADA EN LAS EVIDENCIAS

Autor: Jose 
Livia  BVS-Psi 
Peru



Novo cenário da cooperação técnica em informação psicológica
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Panorama do Desenvolvimento da BVS ULAPSI

A BIBLIOTECA VIRTUAL DA ULAPSIA BIBLIOTECA VIRTUAL DA ULAPSI
Principais Desafios e Dificuldades para a Posta em Marcha e Operação da  
BVS ULAPSI:

1) Apoio político

2) Recursos financeiros

3) Recursos humanos

4) Infra-estructura computacional

5) Conexão com Internet

6) Capacitação nas ferramentas/metodologias para a implantação
dos produtos e serviços da BVS
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Panorama do Desenvolvimento da BVS ULAPSI

O QUE O QUE ÉÉ NECESNECESÁÁRIO PARA FAZER UMA BIBLIOTECA VIRTUAL?RIO PARA FAZER UMA BIBLIOTECA VIRTUAL?

• Conformar o Comitê Consultivo

• Conformar uma rede de colaboradores (bibliotecas, colégios, 
associações, escolas, e todos que trabalham com a Psicologia)

• Definir a cordenação técnica e científica

• Instalar o BVS Site e pacotes de aplicativos da BIREME

• Começar a trabalhar

• O mais importante: apaixonar-se pelo projeto e acreditar que  
podemos mudar a realidade!!!
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A BIBLIOTECA VIRTUAL DA ULAPSI E A QUESTÃO DA AMA BIBLIOTECA VIRTUAL DA ULAPSI E A QUESTÃO DA AMÉÉRICA LATINARICA LATINA

Problemas dos países da América Latina e Caribe: falta 
de trabalho, exclusão social, ausência de um sistema 
educacional eficiente, falta de planejamento familiar, 
delinqüência, drogadicção, perda de identidade, 
violência, analfabetismo, pobreza, desnutrição, 
exploração do trabalho, violação dos direitos e 
discriminação das minorias.
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A BIBLIOTECA VIRTUAL DA ULAPSI E A QUESTÃO DA AMA BIBLIOTECA VIRTUAL DA ULAPSI E A QUESTÃO DA AMÉÉRICA LATINARICA LATINA

O sofrimento humano ao qual os povos destes países são 
submetidos é muito parecido e as soluções passam pelo 
desenvolvimento de programas efetivos de alfabetização, educação, 
formação para o trabalho, mas antes de tudo e, principalmente, pelo 

acesso à informação.

Esse acesso só é viável se a informação estiver 
devidamente organizada e gratuitamente disponível em 
um espaço virtual especialmente desenvolvido para essa 
comunidade: A BVS ULAPSI.
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A BIBLIOTECA VIRTUAL DA ULAPSI E A QUESTÃO DA AMA BIBLIOTECA VIRTUAL DA ULAPSI E A QUESTÃO DA AMÉÉRICA LATINARICA LATINA

“Temos guardado durante séculos um 
silêncio parecido com a estupidez“

Eduardo Galeano

MuitoMuito ObrigadaObrigada!!!!!!!!
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