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V. INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS E NACIONAIS

• Dia Internacional e Princípios Éticos para o Psicólogo
International Day and Ethical Principles for the Psychologist

Com o objetivo de promover a Psicologia como ciência e profissão, assim
como reconhecer a atuação do psicólogo em vários países, as Nações Unidas
elegeram a data dezenove de novembro como sendo o Dia do Psicólogo
(UN Psycologist Day). Na oportunidade, informamos também que foi aprovada
a Declaração Universal dos Princípios Éticos para os Psicólogos por ocasião
do Congresso Internacional de Psicologia realizado em Berlim (Alemanha), nos
dias 20 a 25 de julho de 2008. Para detalhes, conectar-se com www.sip2009.org
e com sip-I@sipsych.org. Site e e-mail são da Sociedade Interamericana de
Psicologia, cujas recentes diretorias muito se empenharam para tornar realidade
a aprovação desses importantes documentos. A Academia Paulista de Psicologia
compartilha plenamente de tais iniciativas que, por certo, servirão de apoio ao
desenvolvimento, com retidão, da Psicologia em todo o mundo.

• Expansão da Biblioteca Virtual da Saúde-Psicologia (BVS-Psi)
Expansion of the Health & Psychology Virtual Library (BVS-Psi)

Este modelo de biblioteca virtual foi apresentado por sua Coordenadora
Técnica, Maria Imaculada Cardoso Sampaio, em Portugal, nos seminários sobre
a matéria e no 1º. Congresso Luso-Brasileiro. Além do intenso interesse
manifestado pelos assistentes através de perguntas sobre a operacionalização
da citada biblioteca, foi estabelecida parceria acadêmica de Maria Imaculada
com a bibliotecária-chefe da Universidade do Porto, para fins do emprego desse
modelo virtual brasileiro nesta instituição universitária.
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