
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Posse de novos Acadêmicos

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. 30, núm. 79, julio-diciembre, 2010, p. 502

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94615412019

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94615412019
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94615412019
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=15412
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94615412019
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


502

III. REALIZAÇÕES  DA  ACADEMIA  PAULISTA  DE  PSICOLOGIA

• Posse de novos Acadêmicos
New Academics taking office

Realizou-se, no dia 25 de agosto de 2010, a Sessão Solene de Posse das
novas Acadêmicas: Irai Cristina Boccato Alves, para a Cadeira nº. 31, “Clemente
Quaglio” e Emma Otta para a Cadeira 34, “Paul Sywek”, no Auditório Ernesto
Igel do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), local cedido a esta
Academia nos termos do convênio recentemente firmado com aquela entidade.
Expressiva audiência abrilhantou o ato com a presença de autoridades do meio
político e do ambiente científico do nosso país, além de um número significativo
de Titulares deste sodalício, amigos e familiares dos Acadêmicos empossados.

Atividades protocolares deram início ao ato: composição da Mesa, Hino
Nacional, abertura oficial pelo Presidente da Academia, comunicação de
autoridades que justificaram ausência como o Sr. Governador do Estado de São
Paulo, Dr. José Serra. Em seguida, o Sr. Presidente procedeu ao Ato de Posse
dos novos Acadêmicos, solicitando-lhes prestarem juramento por serem
distinguidos pelo título em questão, tomando posse das respectivas Cadeiras.
Uma vez empossadas, a Acadêmica Eda Marconi Custódio (Cad. 26) fez a
saudação a Irai Cristina Boccato Alves e Geraldina Porto Witter (Cad. 23), a
Emma Otta. Seguidamente, as novas Titulares pronunciaram o seu discurso de
posse, homenageando os seus Patronos e os Acadêmicos que as antecederam,
assim como apresentaram o seu posicionamento perante a ciência psicológica.
Os referidos discursos, por suas peculiaridades e valor histórico, foram
transcritos na íntegra, na unidade de História de Psicologia deste Boletim.

• Apresentação e distribuição de O Legado da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano – 2ª. fase

Presentation and distribution of The Legacy of Psychology for the
Human Development - 2nd. Stage

O projeto, cujos resultados em sua 2ª. fase contempla precisamente o
objetivo da Academia que é o de resgatar e preservar a memória da Psicologia
no Brasil, pelas contribuições sobre Vida e Obra de 10 Acadêmicos, mediante
gravações em DVDs, cujo conteúdo, descrito e complementado, é transcrito
em um livreto que acompanha o material. É organizado pela Acadêmica,
Secretária Geral da APP, Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos. Consta de uma
apresentação pelo Presidente da Academia, Arrigo Leonardo Angelini, que, além
de citar os nomes dos depoentes e os títulos indicativos das exposições destas
faz um breve comentário.
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