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Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1

“Franco da Rocha”
Continua suas atividades

como docente no Curso de
Formação em Psicoterapia
Fenomenológico-Existencial, em
que ministra as disciplinas
Enfoque Fenomenológico da
Personalidade e Aconselha-

mento Terapêutico. Participou,
com a apresentação de suas
pesquisas, nos seguintes
eventos científicos: Congresso
de Fenomenologia na
Universidade do Paraná, em
Curitiba, onde ministrou
conferência sobre Abordagem
Fenomenológica do Aconselha-
mento Terapêutico; na Semana

de Psicologia da Universidade
Presbiteriana Mackenzie proferiu
a palestra sobre Aconselha-
mento Terapêutico: fundamentos
e práticas; no evento cultural da
Universidade Univille, em Joinville
– Santa Catarina, a conferência
sobre o tema O amor e a angústia
no decorrer de nossa existência;
realizou a abertura da Semana

III. REALIZAÇÕES  DA  ACADEMIA  PAULISTA  DE  PSICOLOGIA

• Abertura de inscrição para Cadeiras vagas
• Continuidade do Projeto “O Legado da Psicologia para o

Desenvolvimento Humano”
Acceptance of new Members for the open Chairs

Continuity of the Project “The Legacy of Psychology for the Human
Development”

Dando prosseguimento à realização das atividades programadas para esta
gestão, citam-se as mais destacadas, isto é, aquelas relacionadas ao
preenchimento de duas Cadeiras vagas, nºs. 31 e 34 e à continuidade do Projeto
acima citado.

Em relação às Cadeiras vagas, deliberou-se, em reunião da Diretoria, o
prazo de 1º de agosto a 30 de outubro para inscrição dos candidatos, em
conformidade com as normas estatutárias (art. 4º, § 2º) e regimentais (capítulo
II, art. 23). Os documentos dos interessados foram submetidos à apreciação de
uma Comissão de três Acadêmicos e posteriormente aprovados pela Diretoria.
O ato seguinte constou do encaminhamento da carta de anuência e dos currículos
dos candidatos para os Acadêmicos votantes, a fim de exercerem o direito ao
voto relativo ao preenchimento das Cadeiras vacantes.

A Diretoria empenha-se em dar continuidade ao Projeto “O Legado da
Psicologia para o Desenvolvimento Humano” junto aos órgãos públicos, ONGs
e Associações de classe. Prevê-se a realização de 10 novos depoimentos para
aqueles Acadêmicos que assim se dispuserem a realizar a respectiva gravação
em DVD.

• Atividades profissionais dos Acadêmicos e Laureados
Academics and Laureates professional activities

Registram-se aqui as informações recebidas até o encerramento da coleta
de material para este número do Boletim.
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de Psicologia da USP, campus de
Ribeirão Preto, com a conferência
Como cheguei à Fenomenologia;
no Congresso de Psicoterapia
Existencial, como professora
homenageada, em que proferiu a
conferência Quem somos nós,
seres humanos; e no congresso
de Ludodiagnóstico, em São
Paulo, onde proferiu conferência
sobre A brincadeira simbólica e
a expressão verbal. Participou da
Banca Examinadora da
Dissertação de Mestrado de
Michel Arantes Barros sobre o
tema Câncer infanti l: fé e
enfrentamento de mães,
realizada na Escola de
Enfermagem da USP, campus de
Ribeirão Preto. Prossegue como
parecerista de manuscritos
apresentados para publicação em
periódicos de Psicologia, como
aconselhadora terapêutica e
como 1ª. Secretária desta
Academia.

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

“Fernando de Azevedo”
Continua como Diretor

Pedagógico do Centro
Assistencial e Educacional de
Pedreira (CEAP) da Escola
Aprendizagem e Desen-
volvimento (AeD), cujo programa
é realizado em termos de
estimulação precoce. Tem
participado ativamente das
atividades da Academia, na
qualidade de vice-presidente.
Sua atuação se estende à
Academia Cristã de Letras, da
qual é Titular e ao Conselho
Deliberativo da Rede Nacional de
Educação Teleinventiva,
participando das discussões
sobre as novas tecnologias
educacionais aplicadas ao
treinamento de empregados das
Organizações Corporativas.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

“Almeida Junior”
O que mais se destacou nas

suas atividades profissionais,
neste semestre, além das
relacionadas com a Presidência
da Academia, foram a sua
participação como um dos
coautores no livro La Psicologia
en el Futuro, organizado pelo
conhecido psicólogo colombiano
Ruben Ardil la e também a
conferência que proferiu na PUC/
SP. Relativamente à publicação
realizada através de entrevista
com o psicólogo colombiano,
versou sobre as seguintes
questões: características da
Psicologia no futuro próximo;
áreas de investigação mais
importantes, maior desen-
volvimento da Psicologia como
ciência e como campo aplicado e
antecipação de mudanças
metodológicas. A contribuição
encerrou-se com uma referência
à carreira profissional do colega.
O livro, em segunda edição, será
traduzido em vários idiomas,
inclusive no chinês. Em
português será publicado pela
Editora Vetor Psico-Pedagógica,
do Rio de Janeiro. Em evento
comemorativo dos 20 anos da
Fundação Aniela e Tadeusz
Ginsberg, realizado em 22 de
junho do corrente ano na PUC/
SP, o colega proferiu a
conferência sobre o tema
Pesquisa em Psicologia
Intercultural para um auditório de
professores e alunos dos cursos
de Pós-Graduação em Psicologia
da citada universidade. Em
relação à Presidência da
Academia, continua empe-
nhando-se para dar continuidade
ao Projeto O Legado da
Psicologia para o Desenvol-
vimento Humano e também
direcionando os passos a serem

dados para eleição dos novos
Acadêmicos para o preen-
chimento das Cadeiras vagas: nºs

31 e 34.

Marilda Emmanuel Novaes
Lipp

Cadeira nº 7,
“Oscar Freire”

Continua ativamente
exercendo as funções de
docência e de orientação de
dissertações e de teses no
Programa de Pós-Graduação em
Psicologia na PUC/Campinas e na
direção do Laboratório de
Estudos Psicofisiológicos do
Stress da mesma universidade.
No momento está também
orientando um pós-doutorado à
Profª. Lúcia N. Malagris, da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). Continua
recebendo a Bolsa de
Produtividade em Pesquisa do
CNPq, como também apoio cultural
dessa fundação para manter a
revista Estudos de Psicologia, da
qual é editora-chefe. Publicou,
neste ano, vários trabalhos: sobre
stress ocupacional do policial civil
na revista Spanish Journal of
Psychology; e o livro (coautora e
organizadora) intitulado
Sentimentos que causam stress,
pela Ed. Papirus. Esta última
publicação, escrita para o grande
público, encontra-se resenhada
no presente Boletim. Publicou um
capítulo no livro Depressão: do
neurônio ao funcionamento
social (Ed. Artmed), organizado
por Acioly Lacerda e cola-
boradores. Foi coautora em três
artigos sobre stress nas
revistas: Paidéia, Psicologia em
Estudo e também no número
anterior deste Boletim. Para
completar suas publicações
neste semestre, colaborou com
o livro Estresse nas orga-
nizações de trabalho (Ed.
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Artmed) de José Carlos Zanelli,
da Universidade Federal de São
Carlos (UFSC), produto do seu
pós-doutorado, por ela orientado.
O autor contou com bolsa do
CNPq. Considera-se esta
publicação de caráter
internacional, porquanto integra
artigos de prestigiosos
pesquisadores na área de
Portugal, Chile e México. Foi
escolhida pela Diretoria desta
Academia para integrar a
Comissão Editorial deste
periódico.

Salomão Rabinovich
Cadeira nº 9,
“Mario Yahn”

Suas atividades se
concentram nas de jornalista,
consultor e psicoterapeuta. São
frequentes suas notas nos
jornais e no seu site sobre
prevenção da criminalidade e de
acidentes de trânsito focalizando
os menores infratores. Continua
com seus atendimentos seja em
hospitais, seja em seu consultório
particular, em especial para os
casos de acidentados e
sequestrados.

Maria Margarida M.J. de
Carvalho

Cadeira nº 11,
“Roger Bastide”

Além do atendimento clínico
em consultório particular
utilizando, na maioria das vezes,
do Programa Simonton em
pacientes oncológicos, a colega
tem participado de eventos na
área de sua especialidade,
ocupando neles posição de
destaque. São eles: Reunião do
1º. Núcleo Regional da Sociedade
Brasileira de Psicooncologia,
realizado em agosto, em São
José do Rio Preto, no qual proferiu
a conferência de abertura:
Programa Simonton; IV Jornada
de Psico-Oncologia, que teve
lugar no Recife (PE), no mês de
setembro, no qual ministrou a

palestra Câncer – como você
pode vencer esta luta e ministrou
o curso Programa Simontron; IX
SIMBIDOR-Simpósio Brasileiro e
Encontro Internacional sobre Dor,
em São Paulo, no qual ministrou a
palestra A dor invisível; e ainda,
em outubro, tomou parte de
outros congressos e realizou
palestras: XVIII Congresso
Brasileiro de Cancerologia e 1º
Prêmio J. Holland em Psico-
Oncologia, em Curitiba (PR); IX e
X OSBOC; XVI Congresso
Brasileiro de Oncologia Clínica,
com a palestra: Os dilemas da
família nos cuidados paliativos
e no evento As artes e suas
interfaces, em São Paulo, com
exposição Arterapia e Câncer.

Marina P. Rojas Boccalandro
Cadeira nº 13

“Renato Ferraz Kehl”
Além da função de

Professora Associada na PUC/
SP, vem atuando como
supervisora da Clínica
Psicológica-Escola da mesma
universidade. Nesta última
atividade, participou da triagem da
comunidade puquiana e de
clientes externos a ela.
Supervisionou grupos de
aprimorandos que atendem na
Clínica. Ministrou, para alunos de
graduação em Psicologia, a
disciplina eletiva Transtorno do
Pânico – um olhar da
Psicossíntese e participou do
grupo de pesquisa Corpo e
Psicologia: terapias corporais,
registrado no CNPq. Tomou parte
da Comissão de Avaliação do
Conselho Departamental
(CACOD) da Faculdade de
Psicologia e atuou como
parecerista de projetos de pós-
graduação, em nível de doutorado
como também na revista da citada
entidade. Segue orientando um
projeto de iniciação científica sob
o título: Espiritualidade em
estudantes de Psicologia. Na
PUC/SP efetuam-se todas as

realizações da colega, além de
atender clientes e fazer
supervisão em clínica particular.
Participou do Congresso
Brasileiro de Psicoterapia
Existencial, tomando parte da
Mesa-Redonda intitulada:
Espiritualidade, Religiosidade e
Psiconeuroimunologia e também
com a conferência Psicossíntese
e Espiritualidade. Ainda este
semestre proferiu a palestra
Transtorno de pânico e
Psicossíntese na Semana de
Integração da Faculdade de
Ciências Humanas e Saúde,
também na PUC/SP. Foi escolhida
pela Diretoria para integrar a
Comissão Editorial do Boletim
Academia Paulista de
Psicologia.

Mathilde Neder
Cadeira nº 14,

“Aníbal Silveira”
A colega realiza suas

principais atividades nos
seguintes programas de Pós-
Graduação em Psicologia na
PUC/SP: Psicologia da Saúde e
Psicologia Hospitalar, como
também no de Terapia Familiar e
de Casal. Ministra aulas de
Psicologia Clínica, coordena o
núcleo de Psicossomática e
Psicologia Hospitalar e orienta
dissertações e teses nessas
unidades. Presta atendimento e
realiza supervisão terapêutica
particularmente. Além dessas
atividades do seu dia-a-dia, tem
escrito artigos sobre sua
especialidade para futuras
publicações.

Waldecy Alberto Miranda
Cadeira nº 15,

“Roberto Mange”
Como Primeiro Tesoureiro da

Academia, tem mantido em ordem
suas finanças, além de participar
ativamente do programa em vigor
da entidade, incluindo a
continuidade do Projeto “O
Legado da Psicologia para o
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Desenvolvimento Humano” e a
eleição de novos Acadêmicos.
Mantém contato com repre-
sentantes de outras Academias
na participação de almoços-
trabalho promovidos pelo CIEE.
Continua prestando assessoria a
empresas e gerenciando
seleções de empregados em
organizações de grande porte.

Francisco B. Assumpção Jr.
Cadeira nº 17,
“Jean Maugüé”

Durante o primeiro semestre
de 2009, continuou a ministrar
duas disciplinas em graduação
em Psicologia no IPUSP
(Psicologia e Deficiência;
Psicopatologia) e uma no
programa de pós-graduação
(História da Psiquiatria Infantil).
Paralelamente, participou de
eventos em várias partes do Brasil
(MS, PI, RJ, MG) sempre tendo a
Psiquiatria Infantil como foco.
Publicou um livro chamado “O
Asilo Arkhan” (LMP Editora, em
2009) referente à psicopatologia
dos principais vilões do Batman
(Ed. Livraria Médica) e continuou
auxiliando a editar a série sobre
Psicologia da editora Guanabara
Koogan. Também publicou artigos
em periódicos nacionais e
internacionais. Deles citam-se
alguns: Childhood Autism Rate
Scale (CARS), um estudo de
validade, em coautoria na revista
Medicina e Reabilitação (v. 28,
n. 2, p. 34-37, 2009), além de
certos artigos também com a
colaboração de outros
especialistas, para grande
público, como o de Educação e
Psicologia, assim designado
Evolução e sujeito: a perspectiva
biológica.

Eda Marconi Custódio
Cadeira nº 20,
“João Toledo”

Neste semestre, a colega,
além da docência em avaliação

psicológica na graduação em
Psicologia e na pós-graduação
em Psicologia Escolar e
Desenvolvimento Humano do
IPUSP e na mesma disciplina e em
igual curso na de graduação da
UMESP, participou de eventos
científicos como também publicou
um artigo. Com respeito a
congressos, tomou parte do VI
Congresso Brasileiro de
Avaliação Psicológica, realizado
em Campinas, coordenando e
apresentando contribuições nas
seguintes mesas-redondas, a
saber: Avaliação psicológica:
estudos psicométricos e
aplicação – trabalho: Estudos
sobre validade e precisão do
C.A.T.A., em coautoria com
Edyleine Bellini Peroni Benczik;
Teste Bender: resgate histórico
e pesquisas atuais – trabalho:
Teste Bender, um pouco de sua
trajetória ; Reflexões sobre
características de depressão e
agressividade no Método
Rorschach: aplicações em
diferentes contextos – trabalho:
O índice de depressão no
Rorschach em pacientes com
Transtorno de Pânico (coautor
Paulo Francisco de Castro);
Emprego do método Rorschach
em diferentes abordagens da
Psicopatologia – trabalho: Dados
da afetividade no Rorschach de
pacientes com transtorno de
Pânico e Avaliação cognitiva
com diferentes instrumentos –
trabalho: Raciocínio verbal entre
adolescentes do ensino médio
(coautora Miriá Benincasa).
Participou recentemente de
mesa-redonda sobre avaliação
psicológica no evento sobre
Clínica Psicológica-Escola na
UNESP de Assis. A mesa-redonda
teve a seguinte designação:
Diversidade na formação da
contemporaneidade. No refe-
rente a congresso internacional,
tomou parte no XXXII Congresso
Interamericano de Psicologia

(Guatemala) com a comunicação
assim designada: A repre-
sentação social do preconceito
contra negros em estudantes
universitários (coautor Douglas
Rodrigo Pereira). Sobre
publicações, escreveu o capítulo:
O sentido da prática clínica em
uma clínica do sentido: a
formação no contexto da atuação
psicológica em instituições, em
coautoria com Tatiana Benevides
Magalhães Braga, no livro:
Aconselhamento psicológico
numa perspectiva fenome-
nológica existencial, organizado
por Henriette Tognetti Penha
Morato, Carmem Lucia Brito
Tavares Barreto e André Prado
Nunes. Com respeito a Bancas
Examinadoras, participou de
Doutorado de Susana Maria Mana
de Araez com a tese Inclusão de
alunos com deficiência múltipla:
análise de um programa de
apoio.

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,

“Raul de Moraes”
Uma de suas principais

atividades neste semestre foi a
organização e docência do curso
centralizado no Programa
Nacional de Qualidade (P.N.Q.),
segundo os critérios emanados
da Fundação Nacional de
Qualidade (F.N.Q.), com 440
horas de aulas. Este curso foi
organizado pela Universidade
Mogi das Cruzes (UMC), em
parceria com as subprefeituras
da cidade de São Paulo, ao qual
compareceram representantes
de 18 entidades municipais e
estaduais. O colega continua
coordenando sete cursos de
pós-graduação lato sensu na
UMC, na sua especialidade, e
ministrando aulas na Faculdade
de Tecnologia de São Paulo
(FATEC) sobre Psicologia
Organizacional e Psicologia
Aplicada ao Turismo, como na

\
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pós-graduação em Adminis-
tração de Empresas na PUC/SP e
na Universidade Monte Serrat
(UNIMONTE) sobre Recursos
Humanos e Metodologia de
Pesquisa, respectivamente. Além
disso, realizou atividades
ocasionais de docência,
ministrando cursos como:
Desenvolvendo lideranças para
profissionais de restaurante no
Le vin Bistrô e Gestão de
pessoas por competência na
Faculdade do Litoral Paulista.
Realizou orientação de
dissertação de mestrado na pós-
graduação em Marketing
Qualidade Total e na pós-
graduação em Controladoria
Estratégica junto à UMC. Nesse
mesmo sentido, orientou
dissertações junto à UNIMONTE.
Com respeito à publicação,
lançou a 2ª. edição do livro de
sua autoria: Manual de
Treinamento e Desenvolvimento
do Potencial Humano pela Editora
Atlas. Também vem dirigindo a
Roka Consultoria, sua prestadora
de serviços na gestão de
recursos humanos.

Geraldina Porto Witter
Cadeira nº 23,

“Dante Moreira Leite”
Como sempre, têm sido

intensas suas atividades
profissionais. Neste semestre,
além de exercer as funções de
Coordenadora Geral dos Cursos
de Pós-Graduação em lato e
stricto sensu da Universidade
Camilo Castelo Branco, prestou
assessoria a outras entidades
congêneres. Também escreveu
muitos artigos e participou de
eventos de sua especialidade.
Publicou muito para grande
público através dos jornais da
cidade de Mogi das Cruzes,
dando divulgação de como
resolver os problemas
educacionais do dia-a-dia.
Efetuou resenhas para a revista

Estudos de Psicologia e para o
presente Boletim. Em termos de
livros, publicou o designado:
Família, Educação e Cidadania
pela Ateliê Editorial e organizou,
sendo também coautora, dois
livros, um sobre religiosidade e
outro sobre formação de leitores
(resenhados neste Boletim).
Publicou 10 capítulos de livros
sobre sua especialidade. Proferiu
palestras e participou de mesa-
redonda e painéis em um total de
9 atividades: todas elas no IX
Congresso Nacional de
Psicologia Escolar e Educacional.
Com justiça, recebeu a distinção
de Associado Pleno da Sociedade
Brasileira de Psicologia 2009.

Maria Regina Maluf
Cadeira nº 28,

“Maria da Penha”
Assumiu a Presidência da

Sociedade Interamericana de
Psicologia (SIP) na gestão 2009-
2011 no mês de julho 2009,
durante a realização do XXXII
Congresso Interamericano de
Psicologia, na cidade de
Guatemala. A colega teve então
a honra e a alegria de assumir
esse cargo para os próximos dois
anos, juntamente com os onze
psicólogos que aceitaram o
encargo de presidir a SIP na
busca de seus objetivos, que em
poucas palavras se resumem a:
promover as relações profis-
sionais e científicas entre as
pessoas interessadas na
Psicologia e disciplinas
relacionadas, na América do
Norte, América Central, Caribe
e América do Sul. Em maio do
corrente ano, a colega visitou a
cidade de Medellin, na Colômbia,
com o objetivo de acompanhar de
perto e assessorar o trabalho
que vem sendo realizado pela
comissão organizadora do XXXIII
Congresso da SIP, que se
efetuará de 26 a 30 de junho 2011
na cidade de São Paulo. Teve

então a oportunidade de verificar
in loco os enormes progressos
sociais e econômicos realizados
nessa cidade e desde já
recomenda aos psicólogos
brasileiros que coloquem esse
evento em suas agendas. Como
membro da diretoria da
International Association of
Applied Psychology (IAAP),
participou de atividades da
Divisão V, Psicologia
Educacional e Escolar. Deu
andamento às suas atividades de
pesquisa, concluiu a orientação
de duas dissertações de
mestrado e de uma tese de
doutorado. Em colaboração com
os membros do grupo de
pesquisa Escolarização Inicial e
Desenvolvimento Psicológico
(EIDEP), apresentou trabalhos no
VI Congresso de Psicologia Norte/
Nordeste, que se realizou de 6 a
9 de maio em Belém do Pará e no
IX Congresso de Psicologia
Escolar/Educacional que se
realizou em julho em São Paulo.
Atendeu às solicitações que lhe
foram feitas para tratar de temas
de interesse da população na
área de sua especialidade -
Psicologia e Educação - por meio
de entrevistas e comentários em
rádio, televisão, jornais e revistas.
Contribuiu com periódicos
científicos e órgãos de apoio à
pesquisa, no Brasil e no exterior,
para emissão de pareceres e
consultorias.

Elsa L.G.Antunha
Cadeira nº 29,
“Souza Pinto”

A colega continua ativa na
participação de eventos e na
realização dos cursos de sua
especialidade. Ministrou a
palestra O Sistema límbico:
experiências emocionais
positivas e negativas na infância,
na III Jornada sobre Brinquedo-
tecas Hospitalares, que teve
lugar em São Paulo, no auditório
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nobre da Associação Paulista de
Medicina. Continua empenhando-
se na criação do Laboratório
Neuropsicológico de Alfabetiza-
ção na Associação de Assistên-
cia à Criança Defeituosa
(A.A.C.D.). Note-se que o curso
que ministrou na A.A.C.D., no
semestre passado, sobre
Alfabetização Neuropsicológica
direcionada à criança com
necessidades especiais teve
expressiva repercussão nacional
dado o interesse manifestado
pelos alunos que eram
procedentes de vários Estados
do País. Como participante da
Diretoria da Academia, vem
colaborando ativamente com o
programa em vigor.

Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
“Paula Souza”

Das suas atividades
profissionais realizadas neste
semestre, destacam-se a
atuação como editora do
presente Boletim, incluindo a
revisão dos artigos recebidos em
função das Instruções para os
Autores e sua tramitação aos
pareceristas, além da inclusão da
revista em novas bases de dados
como a do PePSIC. Foi convidada
para proferir conferência no XXXII
Congresso Interamericano de
Psicologia, ao qual não pôde
comparecer por motivo de
doença. Note-se que a
conferência designada Humani-
zação Hospitalar: conquistas e
desafios estava completamente
pronta e com resumo enviado à
Comissão Diretora do Congresso.
Participou como membro de Mesa-
Redonda de conclusão da III
Jornada sobre Brinquedotecas
Hospitalares e foi uma das
organizadoras e coautora do livro
Brincar é Saúde, escrevendo o
artigo Progressos Científicos na
qualidade de vida das crianças:

o lúdico como estratégia
preventiva.  O citado livro
encontra-se no prelo para ser
publicado pela Editora Wak (Rio
de Janeiro). Atuou como
parecerista ad hoc de muitos
trabalhos da XXXIX Reunião
Anual de Psicologia realizada em
Goiânia, no Centro de
Convenções. Proferiu a
conferência Psicodiagnóstico-
intervenção: o lúdico como
processo integrativo  no 1º
Congresso Brasileiro de
Ludodiagnóstico. Da Interna-
tional Biographical Centre of
Cambridge, recebeu o título
International Educator of the Year
2009 por um dos mais completos
preenchimentos do Questionário
Biográfico de Pesquisa, face as
realizações da Acadêmica.

Vera Barros de Oliveira
Cadeira nº 35,
“Elsa Barra”

Na qualidade de docente da
Universidade Metodista do Estado
de São Paulo (UMESP), ministrou
a disciplina: Símbolo e
Corporeidade no Programa de
Pós-Graduação em Psicologia da
Saúde, supervisionou estágios
na graduação sobre Psicologia
da Educação; coordenou o
projeto de extensão: Brinquedo-
teca Circulante, com participação
efetiva de alunos de Psicologia,
já estando aberta a funcionários
da citada universidade. Na pós-
graduação, segue orientando
dissertações para Mestrado,
desta vez em número de quatro.
São elas baseadas no lúdico
aplicado em crianças e em
adolescentes. Além disso,
prossegue com a pesquisa O
Brincar é Saúde: dez anos de
produção científica universitária,
com enfoque na USP, PUC e
Metodista. Foi co-organizadora e
coautora do livro Brincar é Saúde
que atualmente se encontra no
prelo da Wak Editora. Neste

publicou o capítulo II, assim
designado O brincar da criança
hospitalizada e a família: o que
dizem os trabalhos. Continua
como membro da Diretoria da
International Toy Library
Association (ITLA) e junto a esta
associação, coordena o XII
Congresso Internacional de
Brinquedotecas a ser realizado
em 2011, em São Paulo. No início
deste semestre, presidiu a III
Jornada Nacional do Brincar,
realizado no SESC de Santo
André com o apoio da ITLA, da
ABbri e da UNESCO/SP.

Ceres Alves de Araújo
Cadeira nº 39,
“Leão Bruno”

É professora do Programa de
Estudos Pós-Graduados em
Psicologia Clínica da PUC/SP,
pertencente aos Núcleos:
Psicossomática e Psicologia
Hospitalar. Nessa atividade
ministra a disciplina chamada:
Abordagens Psicossomáticas
em Áreas Específicas e dirige o
Seminário sobre Resiliência,
além de orientar alunos de
mestrado e doutorado. Na
Universidade pertence a duas
linhas de pesquisa: Orientações
contemporâneas na Psicologia
Clínica, desenvolvendo dois
projetos de pesquisa: 1.a)
características psicológicas de
crianças com transtornos globais
do desenvolvimento mediante o
psicodiagnóstico de Rorschach;
1.b) resiliência: atualização do
conceito e medidas em resiliência.
2. Fundamentos da Psicologia
Clínica desenvolvendo um projeto
de pesquisa: a gênese da função
simbólica sob o referencial da
psicologia analítica. Participou,
como convidada, em eventos
nacionais e internacionais, nos
quais apresentou trabalhos
referentes às temáticas de seus
projetos de pesquisa. Publicou
dois capítulos no livro
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Nota: A Diretoria, consciente da importância das contribuições profissionais e científicas
que nossos colegas vêm realizando, cujo conhecimento os demais integrantes da Academia
e também outros psicólogos podem ter especial interesse, solicita a todos os seus membros,
bem como aos laureados, que remetam tais informações à Secretaria, durante o penúltimo
mês do semestre anterior à publicação do próximo número deste Boletim. Reiterando o pedido
feito por Circulares e Boletins anteriores, lembra aos prezados colegas que o próximo período
para remessa dessas informações encerrar-se-á em 30 de abril de 2010.

Psicopatologia Psicodinâmica
Simbólico-Arquetípica volume 2,
editado por Mario Saiz Laureiro,
pela Universidad Catolica de
Uruguay, em 2009. Publicou
também artigo na Revista
Hermes (nº 13), resultante do
Curso de Cinesiologia do Instituto
Sedes Sapientiae: O Campo da
Psicologia Analítica: entre o
circunscrito e o infinto; entre o
tempo e a eternidade. Possui uma
coluna mensal sobre Família, na
Revista eletrônica Vya Estelar da
UOL, homepage : www.
Vyaestelar.com.br . Tem atuado
como parecerista de revistas
nacionais e internacionais de
psicologia e saúde mental.

Eunice Maria L.S. Alencar
M.C.r. nº 5

Teve dois livros reeditados
pela Editora Vozes: Psicologia –
Introdução aos Princípios
Básicos do Comportamento (16ª
ed.) e Como desenvolver o
potencial criador. Orientação a
pais e professores (11ª. ed.).
Coordenou o Seminário
Internacional: Criatividade, altas
habil idades e práticas
inovadoras de ensino (Univ.
Católica de Brasília), além de ter
sido uma das palestrantes no
evento. Atuou como consultora
da CAPES, do CNPq, da FAPESP
e do VI Congresso de Psicologia
Norte-Nordeste. Participou de
várias bancas de defesa de
dissertação (Univ. de Brasília e
Univ. Católica de Brasília). Foi
entrevistada por representantes
de vários jornais e de revistas
para grande público, como Nova

Escola, Profissão Mestre e
Época. Foram aceitos seus
trabalhos para apresentação em
Congressos no Brasil, Canadá e
Estados Unidos. Ministrou
disciplinas na pós-graduação em
Psicologia da PUC/Brasília.

Norberto Abreu e Silva Neto
M.C.r. nº 8

Apesar do seu estado de
saúde, o colega continua com
muito entusiasmo no exercício da
importante atividade de Diretor da
Editora Universidade de Brasília
e membro do Conselho
Universitário, como
representante dos Órgãos
Complementares daquela
Universidade. Prossegue
orientando as dissertações de
Mestrado e teses de Doutorado,
iniciadas no semestre passado.

Alberto Pereira Lima Filho
Laureado 2000-2002

Deu prosseguimento a seu
trabalho com grupos de estudos
multidisciplinares em Psicologia
Analítica (em São Paulo,
Sorocaba e Rio de Janeiro).
Permaneceu engajado com o
desenvolvimento do Fórum
Junguiano. Foi membro da banca
(qualificação e defesa) que
examinou a dissertação de
mestrado de Rosa Maria Farah,
na PUC de São Paulo (Ciberes-
paço e seus navegantes: novas
vias de expressão de antigos
conflitos humanos). Em
setembro, participou do V
Congresso Latinoamericano de
Psicologia Analítica, em Santiago,
Chile, com o trabalho “Psicologia

Analítica e Psicoterapia Breve:
relato de uma experiência
comunitária”. Participou do
“Segundo GT Catarina – Encontro
de Gestalt Terapia”, com três
trabalhos: “A clínica dos novos
sintomas” (mesa redonda); “O
lugar do símbolo na psique e no
trabalho clínico” (mini-curso) e
“Sonhos” (workshop vivencial),
evento este promovido pelo
Instituto Müller-Granzotto, em
Florianópolis, SC, em junho de
2009.

Alacir Villa Valle Cruces
Laureada 2008

Eleita Representante
Nacional da Sociedade
Interamericana de Psicologia (SIP)
no biênio 2009-2011, pretende
contribuir para o fortalecimento
da referida associação em nosso
país, assim como o da Psicologia
como Ciência e Profissão. Como
membro do Grupo de Trabalho de
Psicologia Escolar e Educacional
da Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação
(ANPEPP), vem planejando
pesquisa sobre a reintegração e
desenvolvimento das pessoas
presas, grupo com o qual trabalha
como psicóloga na Penitenciária
Adriano Marrey. Também vem
atuando efetivamente como
membro do Grupo de Pesquisa
sobre formação do Psicólogo
Escolar e Educacional e do Grupo
Interinstitucional de Atendimento
Psicológico à Queixa Escolar.
Continua como docente e
supervisora de estágio em
Psicologia Escolar no Centro
Universitário de Santo André
(UNIA/Anhanguera).
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