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I. REALIZAÇÕES DA ACADEMIA

• Sessão Solene de Posse do Acadêmico:
Esdras Guerreiro Vasconcellos

A citada sessão será realizada, às 9 horas, no dia 23 de agosto do cor-
rente ano, que terá lugar no Anfiteatro (sala 20) - Bloco Didático do Instituto
de Psicologia da Universidade de São Paulo. Seguindo a programação
estabelecida, caberá a condução do evento ao Acadêmico Arrigo Leonardo
Angelini, Presidente deste sodalício que, na sua elocução, dará informações
gerais sobre a Academia, incluindo a programação em andamento.

Em seguida, terá lugar a cerimônia de posse do Prof. Dr. Esdras Guer-
reiro Vasconcellos que ocupará a Cadeira nº 10 "Aguiar Whitaker", vaga por
falecimento do seu ex-ocupante, Antônio Carelli (* 11/01/1935 - 'Ü' 11/10/2001).
O novo Acadêmico, em conformidade com as normas estatutárias e regimen-
tais, fará um pronunciamento destacando os méritos do Patrono Edmur de
Aguiar Whitaker e do titular falecido, como também tecerá considerações so-
bre o seu posicionamento pessoal ao ocupar a Cadeira em referência. A se-
guir, será saudado pela colega Mathilde Neder (ocupante da Cadeira nº 14
"Aníbal da Silveira") que, por certo, colocará em destaque a produção científi-
ca e docente do novo titular, desejando-lhe êxito ao ingressar na Academia
Paulista de Psicologia .

• Sessão Solene de Premiação da Academia - 2002-2003
Em continuação ao Ato de Posse do novo Acadêmico Esdras Guerreiro

Vasconcellos, realizar-se-á, no dia 23 de agosto do corrente ano, no mesmo
recinto, às 10 horas, a outorga da premiação 2002-2003 a dois autores de
trabalhos de reconhecido valor. Como de praxe, e em atenção ao previsto no
Estatuto desta Academia e no Regulamento correspondente à láurea, será
outorgada, a cada dois anos, tal honraria a autores de trabalhos inéditos, rele-
vantes e atuais de natureza psicológica. Nesta gestão serão atribuídas Men-
ção Honrosa à:

• Profa. Ora. Marina Pereira Rojas Boccalandro, pela obra intitulada Sob
o domínio de Pã(nico)

• Profa. Ora. Liliana Liviano Wahba, pelo trabalho denominado A relação
médico-paciente: subsídios da Psicologia para a educação médica.

A primeira autora é mestre e doutora em Psicologia pela PUC/SP, com
formação em Psicoterapia na abordagem da Psicossíntese, fruto de vários
cursos com profissionais de renome e também de sua longa experiência no
atendimento clínico. É autora de diversos artigos em revistas científicas e de
capítulos de livros, como também da obra recentemente publicada, que resul-
tou na láurea que receberá na oportunidade. Desde 1997, é Diretora da Clíni-
ca Psicológica da PUC/SP, na qual, além das atividades administrativas, é


