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Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1

“Franco da Rocha”
Participou, com apresen-

tação de trabalhos, dos
seguintes eventos científicos:
Congresso de Gestalt e
Fenomenologia, realizado em
Goiânia (GO), com o minicurso
Amor e angústia: paradoxo do
equilíbrio emocional e tomou
parte da Mesa-Redonda: O
envelhecimento, com o tema A
fenomenologia do envelheci-
mento; Congresso de Psicologia
Hospitalar, realizado em São
Paulo, com a conferência O
tratamento e a unidade com a

pessoa hospitalizada; Congres-
so de Psicologia e Saúde Mental,
que teve lugar em São Paulo, com
a palestra: Filosofia antiga, lírica
e atual  e Aconselhamento
Terapêutico . Ministrou os
seguintes cursos intensivos: na
UNAERP (Universidade de
Ribeirão Preto) O Acolhimento:
uma proposta à luz dos
interesses dos adolescentes,
realizado em Ribeirão Preto; e na
UNESP de Araçatuba, Existência
e Saúde. Integrou-se como
membro Titular da Comissão
Julgadora da dissertação de
Mestrado de Carolini Carpelli
Barbosa sobre A morte e a

família: estudo fenomenológico
com adolescentes, genitores e
avós, realizada na UNESP de
Bauru – SP. Prosseguiu na
qualidade de docente do Curso
de Formação em Psicoterapia
Fenomenológico-Existencial no
qual ministrou a disciplina:
Abordagem fenomenológica da
personalidade e do Aconselha-
mento Terapêutico; e como
parecerista de textos para
publicação em periódicos
científicos. Tomou parte de O
Legado da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano – 2ª.
fase, com o trabalho Contri-
buição pessoal para uma

Os depoentes que participaram dessa fase do projeto são os seguintes:
Lino de Macedo (Cad. 22); Eda Marconi Custódio (Cad. 20); Mathilde Neder (Cad.
14); Yolanda Cintrão Forghieri (Cad.1); César Ades (Cad. 19); Francisco Baptista
Assmpção Jr. (Cad. 17); Ceres Alves de Araujo (Cad. 39); Roberto Kanaane
(Cad. 17); Marina Pereira Rojas Boccalandro (Cad. 13); e Elsa Lima Gonçalves
Antunha (Cad. 29).

Uma reunião especial acontecida no dia 24/09/2010 foi realizada na
Biblioteca “Dante Moreira Leite” do Instituto de Psicologia da USP com o fim de
apresentar ao público presente, autoridades do Instituto, bibliotecários,
Acadêmicos e representantes dos CRPs e CFP o Projeto O Legado da Psicologia
para o Desenvolvimento Humano, em sua segunda fase. Após palavras do
Presidente da Academia e de Lino de Macedo, representando os depoentes,
foram ofertados exemplares do conjunto dos DVDs e seu livreto aos presentes.

Posteriormente, por gentileza da Biblioteca Dante Moreira Leite, esse
material será enviado também aos CRPs e CFP e às bibliotecas de Psicologia
que pertencem à ReBAP (Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia),
conforme o previsto. Agradecimentos especiais foram feitos ao CRP-06 pelo
apoio institucional ao Projeto e à Biblioteca do Instituto pelo apoio incondicional
prestado à Academia, em especial a este empreendimento, além de outras
instituições e personalidades que, de uma forma ou de outra, colaboraram para
tornar realidade este importante empreendimento.

• 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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perspectiva psicológica da
Fenomenologia.

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

“Fernando de Azevedo”
Na qualidade de Diretor

Pedagógico do Centro
Assistencial e Educacional de
Pedreira (CEAP) e a convite do
corpo docente da entidade,
proferiu uma palestra para os 70
formandos dos cursos técnicos
dessa instituição, abordando o
tema: O novo modelo de Educa-
dor deve estar mais centralizado
no aprendiz e menos no currí-
culo. Nesta palestra o colega
enfatizou a educação individuali-
zada, tendo como base as
diferenças individuais, na visão
de novas profissões e tecnolo-
gias avançadas no mundo de hoje
com perspectivas para o
amanhã: novo desafio que se nos
apresenta pelo ensino diver-
sificado, da criatividade e da per-
sonalização das experiências.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

“Almeida Junior”
Na qualidade de Presidente,

continua dando cumprimento à
programação estabelecida para
a presente gestão da Academia.
Orientou a realização do projeto
O Legado da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano – 2ª.
fase , o qual encontra-se
terminado e em etapa de
distribuição, conforme o previsto.
Gravou a introdução da série dos
DVDs, apresentando os
Acadêmicos depoentes e em
particular o depoimento da
Acadêmica Elsa L. G. Antunha
(Cad. 29) por seus méritos e por
ter sido ela professora do
Instituto de Psicologia da USP;
período no qual foi Diretor. Nesse
mesmo sentido, publicou sua
contribuição no livreto que
acompanha a referida série.
Dirigiu a Sessão de Posse dos
novos Titulares deste sodalício e

também a da apresentação e
distribuição do material do
referido Projeto aos Acadêmicos,
em especial aos depoentes e aos
representantes dos CRPs e CFP,
bem como de bibliotecas da
ReBAP. Coordenou reuniões de
rotina da Diretoria, inclusive a
referente às inscrições ao
Prêmio Academia Paulista de
Psicologia e à escolha da
Comissão Jugadora dessa
láurea.

Marina P. Rojas Boccalandro
Cadeira nº 13

“Renato Ferraz Kehl”
Prossegue com suas

atividades profissionais na
Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, na Clínica
Psicológica. Continua atuando na
Seção de triagem de alunos e
professores da instituição e
também de clientes externos,
além de supervisionar um grupo
de aprimorandos que estagiam
nessa unidade. Na Faculdade de
Psicologia, ministra uma disciplina
eletiva assim denominada:
Transtorno do Pânico: uma visão
da Psicossíntese e outras
abordagens . Supervisiona
projetos de pesquisa para o
Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC). Pertence ao grupo de
pesquisa Corpo e Psicologia:
terapias corporais  que é
registrado no CNPq e é
parecerista de trabalhos de
iniciação científica do PIBIC-CEP,
realizando orientação de teses de
doutoramento. Atualmente orienta
investigações de iniciação
científica sobre os temas:
Espiritualidade em quatro
abordagens psicológicas, A
influência da fi losofia das
religiões orientais pela leitura da
Psicossíntese e O corpo na
Psicossíntese e em outras
quatro abordagens psicológicas.
Em consultório particular, tem
supervisionado psicólogos que
atendem pacientes em
psicoterapia. Participou de vários

eventos: no V Congresso
Brasileiro de Prática Clínica, atuou
como conferencista e como
presidente de mesa-redonda e
ministrou curso de pré-
congresso; conferencista no VII
Congresso Transpessoal
Internacional da Associação
Luso-brasileira Transpessoal,
ocorrido na cidade de Águas de
Lindoia e também foi palestrante
no X Congresso Brasileiro de
Psicologia Hospitalar. Na
Academia Paulista de Psicologia,
dirige a Comissão de Bibliografia
desde janeiro de 2010 e
participou como depoente nos
DVDs do Projeto O Legado da
Psicologia para o Desenvolvi-
mento Humano – 2ª. fase com o
trabalho: Desenvolvendo no
Brasil a Psicossíntese: uma
abordagem positiva, humanista
e transpessoal.

Mathilde Neder
Cadeira nº 14,

“Annibal Silveira”
Continua como coordenadora

e docente nos Programas de
Pós-graduação em Psicologia da
Saúde e Psicologia Hospitalar e
também no de Terapia Familiar e
de Casal na PUC/SP. Nessa
universidade, tem orientado
dissertações de mestrado e teses
de doutorado. Tem participado de
congressos, ministrando
conferências sobre Terapia
Familiar e Psicologia Hospitalar,
exemplo, no X Congresso
Brasileiro de Psicologia
Hospitalar, realizado recente-
mente em São Paulo e também no
Congresso de Terapia Familiar,
em Búzios. Publicou um artigo
sobre Terapia Familiar no livro
sobre o tema elaborado pela
Associação Brasileira de Terapia
Familiar. Prefaciou dois livros: um
sobre psicoterapias e outro sobre
Psicologia Hospitalar. Participou
da coleção O Legado da
Psicologia para o Desenvolvi-
mento Humano – 2ª. fase,
realizado por esta Academia,

\
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desenvolvendo o tema: Da
Psicologia Hospitalar à Psico-
terapia Familiar. Com justiça foi
homenageada pela PUC/SP por
sua longa trajetória (desde 1956)
como docente da Faculdade de
Psicologia e de seu Programa de
Pós-graduação.

Waldecy Alberto Miranda
Cadeira nº 15,

“Roberto Mange”
Continua como 1º. Tesoureiro

e coordenando a Comissão de
Eventos na Academia Paulista de
Psicologia. Cooperou ativamente
na organização e realização da
Sessão Solene de Posse das
novas Acadêmicas: Irai Cristina
Boccato Alves para a Cadeira nº.
31 e Emma Otta para a Cadeira
nº. 34. Coordenou também a
organização da Sessão de
apresentação e distribuição dos
DVDs – 2ª. fase, ocorrida na
Biblioteca Dante Moreira Leite do
Instituto de Psicologia da USP.
Tem mantido contato com repre-
sentantes de outras Academias,
através de sua participação dos
almoços-trabalho promovidos
pelo CIEE em que essas perso-
nalidades estiveram presentes.
Continua prestando assessoria a
empresas e coordenando a
seleção de empregados para
empresas de grande porte.

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

Este ano, o colega tem
ministrado aula na graduação de
Psicologia no IPUSP, cuja matéria
é assim designada: Psicologia,
deficiência e psicopatologia.
Participou de vários eventos
científicos em diferentes Estados
do País: São Paulo, Rio de
Janeiro, Bahia, Minas Gerais,
Paraná, Pernambuco, Paraíba e
Ceará. Tem orientado várias
dissertações de mestrado e teses
de doutorado e também publicado
neste Boletim e em outras
revistas científicas do País.

Quanto a livros, está elaborando
a 2ª. edição do Tratado de Psi-
quiatria da Infância e da Adoles-
cência, com mais de 90 capítulos
e mais de 100 colaboradores de
todo o País. Participou do DVD –
O Legado da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano – 2ª.
fase, gravando o depoimento: O
decorrer de uma vida em prol da
Psicopatologia da criança e
transcrito no livro que acompanha
a coleção (ano 2010 – Gráfica
Coelho Bauru Ltda.)

César Ades
Cadeira nº 19,

“Pedro de Alcântara”
Nesta notícia sobre suas

atividades acadêmicas recentes,
o colega focalizou principalmente
algumas palestras e participa-
ções em simpósios. Preparar e
realizar uma palestra tem sido, diz
ele, “uma ocasião para repensar
assuntos e descobrir novidades
conceituais”. Das contribuições
enviadas pelo Acadêmico, são
aqui sintetizadas: A emoção
segundo Will iam James,
apresentada no Simpósio William
James – 100 anos – 1º. Encontro:
corpo, Voz e Emoção, promovida
pela Escola de Comunicações e
Artes, USP. Evento organizado
para comemorar o centenário da
morte desse eminente psicólogo.
O Acadêmico focalizou uma das
mais influentes e controvertidas
colocações de James e sua
hipótese (com Lange) a respeito
da origem da consciência das
emoções. Instinto, fenótipo e
cultura, apresentada no GT
Psicologia Evolucionista – XIII
Simpósio da ANPEPP. Este GT teve
por finalidade rever as teorias
biológicas a respeito do
comportamento humano. Coube
ao colega a análise da
contribuição etológica, que ele
efetuou, de Lorenz e Tinbergen
em diante. Ressaltou em sua
palestra as novas concepções a
respeito de genética e de cultura,
que ensejam novas integrações.

Participação no Simpósio
Construindo uma pauta
estratégica para a Psicologia, no
III Congresso Brasileiro de
Psicologia, Ciência e Profissão.
O colega defendeu a
necessidade de formular-se uma
polít ica estratégica para a
Psicologia, que transcenda as
diferenças internas e que situe a
pesquisa e a profissão no
contexto das metas futuras. O
papel das comissões de ética no
ensino e na pesquisa no Simpósio
Papel das Comissões de Ética,
organizado pela Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia,
USP. Na qualidade de membro da
CEPA (Comissão de Ética em
Pesquisa com Animais) do Institu-
to de Psicologia da USP, César
apresentou um histórico da
preocupação pelo bem-estar dos
animais de pesquisa, referindo-
se ao debate recente no qual
participou, sobre Evolução da
Consciência e direito do animal.
Defendeu a necessidade das
comissões de ética, como cerne
da reflexão a respeito de ética e
bem-estar dos animais. Etologia
clínica: a ciência do comporta-
mento animal ao alcance do
clínico. Curso sobre comporta-
mento animal, na XX Semana
Acadêmica da Veterinária
(SACAVET) e VII Simpósio de
Produção Animal (SIMPRO-
PIRA), promovido pela Faculdade
de Medicina Veterinária e
Zootecnia, USP. César defendeu
a necessidade de inclusão no
currículo nas Faculdades de
Veterinária de uma disciplina
básica sobre o comportamento
animal e de outra, aplicada, que
poderia ter o nome de Etologia
Clínica. Trata-se de uma proposta
sua ao mesmo tempo antiga e
pioneira. Comportamento e
ambiente: aventuras concretas e
conceituais, palestra proferida no
I Congresso do Instituto Brasileiro
de Neuropsicologia e Comporta-
mento. Nesta exposição, o colega
situou, a partir da ideia “perigosa”

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 30, no 79, p. 502-510



506

de Darwin, o comportamento em
um contexto ecológico e evolu-
cionário. Citou várias pesquisas
feitas dentro desta perspectiva,
mostrando as mudanças no
comportamento animal decorren-
tes da domesticação e da
adaptação ao ambiente natural.
Uma abordagem biológica ao
comportamento foi parte do
Projeto O Legado da Psicologia
para o Desenvolvimento Humano
– 2ª. fase, desta Academia. A
contribuição do colega, tanto na
elaboração do DVD quanto no
texto escrito, baseou-se nas pes-
quisas etológicas, com animais e
seres humanos, desde quando
era universitário até a atualidade,
como Diretor do Instituto dos
Estudos Avançados na USP.
Homenagem - No I Congresso do
Instituto Brasileiro de Neuropsi-
cologia e Comportamento, em
sessão plenária do dia 24 de
setembro de 2010, no Rio de
Janeiro, foi alvo de uma homena-
gem e recebeu uma placa com a
seguinte menção: Professor
César Ades: nossa homenagem
pela notável capacidade de
formar pesquisadores e nosso
reconhecimento pela liderança
e incessante busca pela
produção de conhecimento na
área da neuropsicologia e
comportamento.

Eda Marconi Custódio
Cadeira nº 20,
“João Toledo”

Continuam intensas suas
atividades profissionais nos dois
cursos de Psicologia onde traba-
lha, ou seja, no IPUSP e na UMESP.
Em ambos, ministra aulas sobre
avaliação psicológica na gradua-
ção e também na pós-graduação,
no primeiro estabelecimento.
Participou de várias bancas exa-
minadoras de doutorado no IPUSP
e mestrado na UMESP. No IPUSP,
orientou e examinou a tese Ava-
liação da qualidade de vida e uso
de drogas em adolescentes do
Município de São Paulo ,

elaborada por Miria Bennincasa;
e a tese Inserção da Psicologia
em equipe multiprofissional em
uma clínica odontológica, relato
de experiência, defendida por
Ligia Mitsuko Furusawa. Além
disso, participou como Professor
Convidado das Bancas de
Doutorado de Ricardo Alves de
Lima com a tese O teste do dese-
nho do casal no diagnóstico da
satisfação conjugal e de Tatiana
Benevides Magalhães Braga com
a pesquisa: Supervisão da super-
visão: pedra angular fenomeno-
lógica na cartografia de práticas
clínicas em contextos institucio-
nais e comunitários. Na UMESP,
participou de Banca de Mestrado
no curso de Administração, refe-
rente à dissertação O desafio da
gestão por competência no
terceiro setor: o caso do Projeto
Meninos e Meninas de Rua,
elaborada por Cristiane Campos
de Castro. Participou dos seguin-
tes Congressos: XIII Simpósio de
Pesquisa e Intercâmbio Científico
(ANPEPP), em GT de sua espe-
cialidade; II Congresso de Psicolo-
gia da Saúde (Uberlândia), profe-
rindo conferência de abertura,
cujo tema foi o seguinte: Psico-
logia e Instituições; e III Con-
gresso Brasileiro: Psicologia,
Ciência e Profissão, apresen-
tando o trabalho O psicodiag-
nóstico em Psicologia Comuni-
tária e da Saúde, em mesa-
redonda. Em termos de publica-
ção, colaborou com o artigo
Estabilidade Temporal do Siste-
ma Compreensivo do Rorschach
no Brasil, no livro Avanços do
Rorschach no Brasil, organizado
por Sonia Regina Pasian, sendo
publicado pela Casa do Psicó-
logo, no presente ano. Ademais,
tomou parte do DVD e livro adicio-
nal, cujo nome foi: O Legado da
Psicologia para o Desenvolvi-
mento Humano – 2ª. fase, reali-
zado por esta Academia. O artigo
que publicou recebeu o nome de
Uma trajetória de vida com a
avaliação psicológica.

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,

“Raul de Moraes”
O seu trabalho principal neste

ano se resume na coordenação
de vários cursos de pós-gradua-
ção lato sensu na Universidade
de Mogi das Cruzes (UMC)
referentes à sua especialidade.
Dentre eles se destaca pós-
graduação em Políticas Públicas
em convênio com as subprefei-
turas da cidade de São Paulo.
Neste sentido, as turmas de
alunos vêm aumentando; de 18
que eram passaram para 24. Além
dessas funções, o Acadêmico
ministra aulas de Psicologia
Organizacional e Psicologia
Aplicada ao Turismo (FATEC),
Desenvolvimento Gerencial no
Curso de Pós-graduação em
Administração de Empresas
(PUC/SP) e Gestão de Mudanças
e Gestão de Projetos (Centro
Estadual de Educação e Tecnol-
ogia Paula Souza). Nesta última
instituição proferiu a palestra O
papel do gestor em tempo de
crise. Na UMC orienta alunos de
pós-graduação e supervisiona
monografias para TCCs e, na
FATEC, também orienta alunos de
pós-graduação. Lançou o livro
Gestão Pública: planejamento,
processos, sistemas de informa-
ção e pessoas, acompanhado de
palestra. Na empresa que dirige,
a Roka Consultoria, realiza
consultoria a várias empresas.

Geraldina Porto Witter
Cadeira nº 23,

“Dante Moreira Leite”
Continua como coordenadora

geral dos cursos de pós-gradua-
ção stricto sensu e lato sensu
da Universidade Castelo Branco
(Mogi das Cruzes, SP) e como
assessora de outras entidades
congêneres. Neste ano a colega
escreveu 45 trabalhos, entre
eles: capítulos de livros, artigos,
resenhas em revistas científicas
e produções de divulgação
científica. Dos capítulos de livros
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citam-se: Motivação e leitura e
Ética e pesquisa: gestores e pes-
quisadores. O primeiro constitui
o capítulo do livro de Boruchovich,
E.; Bzuneck, J.A.; Guimarães,
S.E.R. & Rufini, S.E. (orgs.)
(2010) – Motivação para Apren-
der, Petrópolis e o segundo, da
publicação de Curtly, R.G. &
Gonçalves, R. (orgs.) (2010)
Produção intelectual do ambien-
te acadêmico. Londrina: Universi-
dade Estadual de Londrina – PR.
Entre os artigos para revistas
científicas, a colega escreveu,
em coautoria com Vicentelli, H.
(2009) o trabalho Produción
Científica na Revista de
Pedagogia; Universidad Central
de Venezuela, v. 30 (86), Enero-
Junio, p. 161-188; a contribuição,
também em coautoria com
Galvão, A.P.M.; Buriti, M. de A. e
Silva, E. M. T., assim designada:
Êxito social e gênero na velhice:
leitura e atividade física na
revista PsicoUSF; com Camilo,
A.B.R. (2000), o artigo: Capa de
Veja: análise do conteúdo na
Brazilian Cultural Studies 1(1)
103-117; Diabo Coxo, nesta
mesma revista, v. 1(1), p. 92-102
e Avaliação de evento científico
educacional por seus participan-
tes no Boletim Academia
Paulista de Psicologia 38 (78) p.
105-116. Resenhou vários livros,
entre eles destacam-se La Lapp,
D.; Ficher, D. (2009) Essential
readings on comprehension.
Newark: IRA para a revista
Psicopedagogia 81 (26), p. 486-
488; Gagne, N.L. (2009); A
Conception of Teaching para a
Psicologia Escolar e Educacio-
nal (ABRAPEE), v. 13 (2), p. 341-
342; Silva, G.G. & Viena, T.M.C.
(Orgs.) (2008). Leitura e Cultura:
interfaces. S.Paulo: RG Editores
para a revista Brazilian Cultural
Studies, v. 1(1), p. 118-120 e
Stam, R.A. Literaturas e através
do cinema: realismo, magia e a
arte da adaptação, Belo
Horizonte: Editora UFMG para
Brazilian Cultural Studies, v.1

(1), p. 121-123. Em relação a
publicações para grande público,
a colega é escritora assídua no
Diário de Mogi. Assunto de
natureza psicológica em termos
de rotina diária é o seu forte,
produzindo de março até o
momento atual 19 artigos. Tem
ministrado palestras, mesa-
redonda e simpósio em eventos.
É exemplo, sua participação no III
Congresso Brasileiro de Psico-
logia, Ciência e Profissão reali-
zado em São Paulo: a formação
do pesquisador; variáveis e
contextos (palestra); Ensino,
aprendizagem de ciências e
sistemática (coordenação de
mesa-redonda); Ciências e
matemática antes do ensino
básico (simpósio) e Leitura e
escrita de alunos do ensino
fundamental de escola particular
(pôster). Continua como consul-
tora ad hoc na avaliação de
trabalhos apresentados a even-
tos científicos. Participou da
coordenadoria geral do Comitê de
Ética e Pesquisa da UNICASTELO
e como membro da Comissão
Editorial da Revista Eletrônica
Brazilian Cultural Studies da
citada universidade. Além de
todas essas realizações, a
colega proferiu o discurso de
apresentação da nova Acadê-
mica Emma Otta, quando de sua
posse na Cadeira 34, no segundo
semestre do presente ano. Com
justiça, a colega recebeu homena-
gem pela Faculdade N.Senhora
de Lourdes, em Porto Seguro
(Bahia), distinguindo-a com o seu
nome à Biblioteca da entidade,
ficando assim designada
Biblioteca Geraldina Porto Witter.

Maria Regina Maluf
Cadeira nº 28,

“Maria da Penha”
Nesse período, a Acadêmica

participou do III Congresso
Regional da Sociedade Interame-
ricana de Psicologia que se
realizou no Paraguai em agosto
de 2010. Tomou parte em três

Bancas de Concurso para
Professor Associado ou Titular e
de outras de defesa de
dissertação e tese. No XIII Simpó-
sio de Pesquisa e Intercâmbio
Científico em Psicologia, ANPEPP,
que se realizou em julho em
Fortaleza, coordenou as
atividades do Grupo de Trabalho
(GT) Desenvolvimento sociocog-
nitivo e da linguagem. Esse GT
produziu três livros, editados pela
Vetor Editora Psico-pedagógica e
lançados durante o III Congresso
Psicologia Ciência e Profissão,
que se realizou em São Paulo.
Organizou um desses livros e
escreveu dois capítulos. Nesse
Congresso apresentou vários
trabalhos, em colaboração com
seus estudantes de mestrado e
doutorado. O Congresso organi-
zou uma reunião com Represen-
tantes de Sociedades Nacionais
e Internacionais. Coube-lhe a
honra de acompanhar os
convidados de três Sociedades
Internacionais que nos visitaram:
Michel Sabourin, da International
Union of Psychological Science
(IUPsyS), Janel Gauthier, da
International Association of
Applied Psychology (IAAP), e
Merry Bullock, da American
Psychological Association (APA).
Em julho participou, em
Melbourne, Australia, das reu-
niões de diretoria da International
Association of Applied Psycho-
logy (IAAP), e do 27th Interna-
tional Congress of Applied
Psychology, no qual coordenou
o simpósio Applied Psychology
in Latin American Countries:
Theoretical and methodological
issues e apresentou o trabalho
Teaching reading & writing at
school and children endangered
by poverty. Como convidada do
VII Congreso Iberoamericano de
Psicologia, realizado em Oviedo,
Espanha, proferiu a conferência
Enseñanza de lectura y escritura
para niños en situación de riesgo
social por pobreza. Por ocasião
do Simpósio comemorativo dos 40
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anos do Programa de Pós-
graduação em Psicologia da
Educação na PUC/SP, tratou do
tema Psicologia e Educação.
Como convidada da APA e na
qualidade de presidente da So-
ciedade Interamericana de Psico-
logia, participou das reuniões do
Committee on International
Relations in Psychology que se
realizaram em Washington, com
apresentação oral seguida de
discussões a respeito da
Psicologia na América Latina.

Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
“Paula Souza”

Atualmente, suas atividades
profissionais se resumem na
realização das funções de
Secretária Geral da Academia
Paulista de Psicologia e de editora
da revista deste sodalício. Além
disso, tem tomado parte em
eventos científicos e educacio-
nais; organizado livros e neles
publicado capítulos de sua auto-
ria; escrito artigos para revistas
de natureza psicológica; partici-
pado de banca examinadora de
doutorado e emitido pareceres a
manuscritos para revistas e
trabalhos encaminhados a
Congressos. Na qualidade de
Secretária Geral, além das
atividades de rotina (organização
de reuniões da Diretoria,
elaboração de atas, etc.),
colaborou na realização da
Sessão Solene de posse de
novos Acadêmicos e também na
efetivação do Projeto O Legado
da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano – 2ª.
fase, constituído de uma série de
DVDs e de um livreto explicativo.
Participou da sessão inaugural
desse documento e de sua
distribuição aos Acadêmicos, em
especial aos depoentes,
representantes dos CRPs e do
CFP, bem como da ReBAP (Rede
Brasileira de Bibliotecas de
Psicologia). Como editora,

organizou o presente Boletim e
elaborou o seu editorial. Publicou
o capítulo Helena Antipoff: um
legado expressivo no livro Elas
vieram de longe – Séculos XIX e
XX, organizado por Hebe Boa-
Viagem A. Costa, publicado pelo
Grupo Editorial Scortecci. No
informativo O Brinquedista
(janeiro-junho, 2010), publicou o
artigo O brincar recitando. Foi
eleita membro-diretor da
Associação Brasileira de
Brinquedotecas para a presente
gestão e tem participado das
reuniões da Diretoria. Tomou
parte, em Fortaleza, da ANPEPP
(2010), integrando o GT
Brinquedo, Aprendizagem e
Saúde;  do X Congresso
Brasileiro de Psicologia
Hospitalar, proferindo a
conferência O valor do brincar
em crianças hospitalizadas e
também da IV Jornada sobre
Brinquedotecas Hospitalares,
ministrando a palestra O uso do
espaço na Brinquedoteca pela
criança hospitalizada. Com
respeito a bancas de concursos,
integrou a Comissão Examinadora
de doutorado de Ligia Mitsuko
Furusawa, que teve lugar no
IPUSP que defendeu a tese
Inserção da Psicologia em
equipe multiprofissional numa
clínica odontológica: relato de
experiência.

Irai Cristina Boccato Alves
Cadeira nº 31,

“Clemente Quaglio”
Tomou posse na Academia

Paulista de Psicologia em 25/08/
10. É docente do Instituto de
Psicologia da USP e no 2º. se-
mestre está ministrando a discipli-
na Introdução às Técnicas de
Exame Psicológico no curso de
graduação de Psicologia e a
disciplina O Desenho no diagnós-
tico psicológico: sua utilização
entre escolares no Programa de
Pós-graduação. No presente ano
participou em duas bancas de
doutorado, uma de mestrado, uma

de qualificação de doutorado e
uma qualificação de mestrado.
Concluiu a orientação de um
Mestrado, de um doutorado e de
uma iniciação científica. Foi
membro da comissão organiza-
dora de um evento para a
Associação de Psicologia de São
Paulo, a Jornada Desafios da
Prática Profissional do Psicó-
logo Organizacional e do Traba-
lho. Participou em seis eventos,
com apresentação de trabalhos.
Publicou um capítulo de livro, em
colaboração, intitulado: Avaliação
Intelectual infantil: Panorama dos
Testes Utilizados no Brasil. Além
disso, concluiu a organização do
número 132, do Boletim de Psico-
logia, no qual publicou um artigo
sobre os Índices do Boletim de
Psicologia de 1999 a 2010, em
colaboração com José Tolentino
Rosa e Helena Rinaldi Rosa.

Emma Otta
Cadeira nº 34,
“Paul Siwek”

Além de suas atividades
administrativas na qualidade de
Diretora do Instituto de Psicologia
da USP, a colega ministra aulas
das seguintes matérias: na pós-
graduação em Psicologia Experi-
mental Metodologia de Pesquisa
em Etologia (primeiro semestre)
e Comportamento Humano:
origens evolutivas (segundo
semestre) e na graduação,
Motivação e Emoção (segundo
semestre). Apesar de não ter
participado de bancas examina-
doras de Mestrado e de Doutora-
do, em virtude de suas atividades
na Diretoria do IPUSP, presidiu a
banca de doutorado de sua orien-
tanda Maria Odile Monier Chelini,
na defesa da tese Efeito do
estresse social sobre o compor-
tamento materno do Hamster
Sírio (Mesociecetus auratus),
como bolsista da FAPESP (Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo). A colega
tomou parte em Edimburgo, do
congresso intitulado Parental,
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Brain Neurobiology, Behavior
and next generation na University
of Edimburg, onde foram apre-
sentados os seguintes trabalhos:
Postpartum depression and
DHEAs levels - M.O.M. Chelini,
L.F. Felício, P. Viau, C.A. Oliveira
& E. Otta e Postpartum
depression: Cortisol levels and
stress response of infants -
M.O.M. Chelini, F.M.M., Rocha, P.
Viau, C.A. Oliveira, R. Ruano, M.
Zugaib, E. Otta. Publicou, em
coautoria, os seguintes artigos:
CHELINI, M. M.; OTTA, E. ;
YAMAKITA, C. ; PALME, R.  Sex
differences in the excretion of
fecal glucocorticoid metabolites
in the Syrian hamster. Journal of
Comparative Physiology. B,
Biochemical, Systemic, and
Environmental Physiology, p.
1432-136x, 2010; Fonseca, V. R.
; SILVA, G. A.; OTTA, E. e Relação
entre depressão pós-parto e
disponibil idade emocional
materna. Cadernos de Saúde
Pública (ENSP. Impresso), v. 26,
p. 738-746, 2010. Além disso,
proferiu seu Discurso de Posse
na Sessão Solene de posse de
novos Acadêmicos, realizada no
dia 24/08/2010 ao ocupar a
Cadeira nº. 34 da Academia
Paulista de Psicologia.

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

Tem dado continuidade às
suas atividades profissionais
como docente da UMESP, tanto
ao nível de graduação como de
pós-graduação no curso de
Psicologia. Terminou a orientação
de três mestrados e continua com
supervisão de diversos TCCs
(Trabalhos de Conclusão de
Cursos), Mantém sua participa-
ção na Comissão Editorial da
revista Psicólogo Informação,
revista da citada universidade.
Concluiu a pesquisa Dez anos de
produção científica sobre o
brincar e a saúde e iniciou uma
outra, assim denominada Apoio

à família da criança hospitali-
zada via lúdico no Município de
São Paulo. Ainda na UMESP,
coordena o projeto de extensão
Brinquedoteca Circulante Institu-
cional. Fora dessas atividades
universitárias prossegue como
membro da Diretoria da Interna-
tional Toy Libraries Association,
tendo participado das suas
reuniões que acontecem fora do
País. Com trabalho intenso, tem
assumido a Coordenação Geral
do 12th International toy Library
Conference a ser realizada em
São Paulo, em 2011.

Edda Bomtempo
Cadeira nº 36,

“Washington Vita”
Continua como professora

orientadora do Programa de Pós-
graduação em Psicologia Escolar
e do Desenvolvimento Humano do
Instituto de Psicologia da USP.
Neste semestre, ministrou aulas
na FEUSP, no curso de espe-
cialização para professores de
educação infantil da cidade de
São Bernardo do Campo. Proferiu
palestra na Universidade An-
chieta em comemoração ao dia
do psicólogo sobre o tema
Importância do Brincar para a
Aprendizagem e o Desen-
volvimento Infantil. Na IV Jornada
Nacional do Brincar e da
Brinquedoteca teve duas
participações, sendo uma como
coordenadora da mesa-redonda
sobre educação e outra, na
realização de uma oficina com o
tema Brincando com as fadas.
Publica um artigo neste Boletim,
juntamente com Cleusa Sakamoto,
com o título: Brinquedista:
reflexões sobre sua função
mediadora no imaginário infantil.
Além dessas atividades, continua
como Editora do informativo O
Brinquedista, da Associação
Brasileira de Brinquedotecas
(ABBri) e como Conselheira
dessa Associação. Mantém suas
atividades na Academia, como
Membro da Diretoria.

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

Como docente do Programa
de Estudos Pós-graduados em
Psicologia Clínica na PUC/SP,
continua participando do Núcleo
de Psicossomática e Psicologia
Hospitalar como também do
Núcleo de Estudos Junguianos.
Nessa última atividade, ministra a
disciplina chamada Abordagens
Psicossomáticas em Áreas
Específicas: transtornos Globais
do Desenvolvimento Humano.
Tem orientado dissertações de
mestrado e teses de doutorado
de alunos pertencentes aos
citados núcleos. Na PUC/SP,
pertence a duas linhas de
pesquisa: 1) Orientações Con-
temporâneas na Psicologia
Clínica, desenvolvendo o projeto
de pesquisa - resiliência: atuali-
zação do conceito e de instru-
mentos de medida; 2) Fundamen-
tos de Psicologia Clínica, desen-
volvendo o projeto de pesquisa:
A gênese da função simbólica
sob o referencial da Psicologia
Analítica. Publicou o artigo: Os
filhos nas famílias reconstruídas
na Revista Junguiana nº. 27, p.
20-25. Mantém uma coluna sobre
família na Revista eletrônica Vya
Estelar da homepage: www.
vyaestelar.com.br. Tem sido
parecerista de trabalhos encami-
nhados a publicações em revis-
tas nacionais e internacionais.

Eunice Maria L.S. Alencar
M.C.r. nº 5

Lançou o livro Medidas de
Criatividade. Teoria e Prática, que
organizou em colaboração com
Maria de Fátima Bruno-Faria e
Denise de Souza Fleith, com
vários capítulos de sua autoria.
Publicou artigos nas revistas
Avaliação e Gifted Education
International. Participou em
vários congressos (palestras,
simpósios e apresentação de
trabalhos): XV Endipe - Encontro
Nacional de Didática e Prática de
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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 2011.

Ensino, Belo Horizonte, abril; 12th
Internacional ECHA Conference,
Paris, julho; III Congresso
Brasileiro Psicologia: Ciência e
Profissão, São Paulo, setembro; I
Congresso Internacional sobre
Altas Habilidades/Superdotação,
Curitiba, setembro; XL Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de
Psicologia, Curitiba, outubro; VI
Congreso Imberoamericano de
Docencia Universitária, Lima,
Peru, novembro; 57th Annual
Convention, National Association
for Gifted Children, Atlanta, USA.
Licença concedida ao
PsycTESTS, da American
Psychological Association, para
distribuição e uso em pesquisas
não comerciais e para propósitos
educacionais do Obstacles to
Personal Creativity Inventory, de
sua autoria. Consultor ad hoc da
CAPES, CNPq, FAPESP e de
inúmeras revistas, bem como do
10o Encontro de Pesquisa em
Educação da ANPED Centro
Oeste. Orientação e participação
em bancas.

Alberto Pereira Lima Filho
Laureado 2000-2002

No período, deu prosse-
guimento a seu trabalho com
grupos de estudos multidis-
ciplinares em Psicologia Analítica
(em São Paulo, Sorocaba e Rio
de Janeiro). Permaneceu
engajado com o desenvolvimento
do Fórum Junguiano. Dedicou-se
ao trabalho com a Clínica Social,
serviço de atendimento
psicoterápico a pessoas de baixa
renda, oferecido pela Opus
Psicologia e Educação Ltda., sob
sua supervisão e direção.
Dedicou-se a um trabalho de
pesquisa sobre o tema

“Intimidade”, em conjunto com
Patrícia Albuquerque Lima.
Participou de um congresso em
Ithaca, Nova Iorque, EUA, na
Cornell University, em agosto (On
the Edge: Psyche in Ethics, the
Arts and Nature), tendo
conduzido um workshop vivencial
com o tema Body and the notion
of ethics. Redigiu e publicou
artigos em revistas populares.
Fez parte da banca examinadora
do trabalho apresentado para
exame de qualif icação por
Alexandre Schmitt à PUC de São
Paulo, no mês de outubro.

Alacir Villa Valle Cruces
Laureada 2008

Dando continuidade ao
trabalho de representante no
Brasil da Sociedade
Interamericana de Psicologia, tem
estimulado a participação de
estudantes e psicólogos ao XXXIII
Congresso da SIP a realizar-se
em Medellín, Colômbia, em junho
de 2011. Depois de ter participado
do XIII Simpósio da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-
graduação em Psicologia
(ANPEPP) e da proveitosa reunião
do GT de Psicologia Escolar e
Educacional, tem se empenhado
na redação de um trabalho, que
fará parte do livro a ser publicado
por ele. Sua finalidade é a de
tornar públicas as discussões
efetuadas pelo grupo e o
desenvolvimento e aplicações
atuais realizadas no campo da
Psicologia e Educação. Na nova
plenária do Conselho Regional de
Psicologia, ocorrida em 25 de
setembro do corrente ano, foi
nomeada para a função de
coordenador na Comissão de
Psicologia e Educação, por meio

da qual pretende continuar a
desenvolver ações que ampliem
e qualifiquem a atuação dos
psicólogos na educação,
trabalhar na defesa de políticas
públicas pertinentes, da inclusão
da psicologia no ensino médio e
de acompanhar projetos de lei de
interesse para a Psicologia. Além
disso, vem dando continuidade
ao trabalho no GT do Sistema
Prisional do mesmo Conselho,
participou ativamente da tentativa
de qualificar e transformar o
trabalho do psicólogo que tem
sido, predominantemente, de
atenção às demandas dos
operadores do direito e de
classificação de pessoas por
eles solicitada, para um trabalho
que efetivamente possa
contribuir com o desenvolvimento
das pessoas presas, para a
retomada de sua condição cidadã
e de participação na sociedade.
Nesse sentido, desenvolve o seu
trabalho em uma das
penitenciárias da Secretaria da
Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo. Como
membro de um grupo de pesquisa
que agrega pesquisadores de
diversos Estados da União, vem
desenvolvendo a investigação
sobre o psicólogo escolar e as
Diretrizes Curriculares. Como
professora dos cursos de
Psicologia, Pedagogia e Ciências
Biológicas do Centro Universitário
Anhanguera de Santo André, no
Estado de São Paulo, tem
ensinado Psicologia Escolar e
Educacional, além de continuar
supervisionando a construção de
trabalhos de conclusão de curso
(TCCs) e de pesquisas nas áreas
de educação e penitenciária.
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