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111.NOTíCIAS DOS ACADÊMICOS

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

"Fernando de Azevedo"

Na qualidade de Diretor
Geral do projeto O Legado da
Psicologia para o Desenvolvi-
mento Humano, desta Acade-

mia, aprovado pelo Ministério
da Cultura, o colega vem
envidando esforços no refe-
rente à captação de recursos
para a implementação desse

empreendimento. Prossegue
nas atividades relativas ao
campo de sua especialidade,
tendo como nova iniciativa um
planejamento de cursos à dis-
tância como os referentes à
gestão de produção, adminis-
tração de recursos humanos,
gestão do meio ambiente, e
qualidade total nos serviços,
junto à UNESP, iniciando-os
por um projeto piloto em um
dos campi do Vale do Paraíba.
Além dessas realizações, o co-
lega continua como diretor pe-
dagógico da Entidade Educaci-
onal e Desenvolvimento, na ci-
dade de São Paulo,
implementando, na oportuni-
dade um programa de
Estimulação Precoce (termo
consagrado pelo Ministério de
Educação) em crianças, do
nascimento aos três anos de
idade.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

"Almeida Júnior"
Continua se empenhan-

do para levar adiante os pro-
gramas da Academia, partici-

pando de reuniões e entran-
do em contato com organiza-
ções bancárias para fins de
implementação do projeto O
Legado da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano,

entre outras iniciativas previs-

tas na presente gestão. É com
justiça que foi convidado a
participar como professor

pesquisador homenageado
no 1º Congresso de Avaliação
Psicológica / IX Conferência
Internacional de Avaliação
Psicológica, promovido pelo
Instituto Brasileiro de Avalia-
ção Psicológica. O motivo
dessa homenagem é devido
à "alta relevância dos seus
trabalhos na área da avalia-
ção psicológica, conhecidos
estes tanto em nível nacional
quanto internacional" (fonte:
Weshler, S. M. convite ao
Acadêmico, 02/05/03).

Samuel Pfromm Netto
Cadeira nº 5,

"José Rodrigues Arruda"
Foi eleito e empossado

como membro titular do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de
Piracicaba em abril p.p. e ho-
menageado com a atribuição
de seu nome a uma escola de
ensino fundamental, médio e
pré-escolar em Ribeirão Pre-
to, o "Liceu Samuel Pfromm
Netto". Proferiu conferências

sobre a situação e as perspec-
tivas atuais da Psicologia em
um congresso de realizado
em Três Corações - MG, e em
solenidade comemorativa re-
alizada na Universidade de
Lorena, tendo falado nesta úl-
tima sobre "Psicologia e psi-

cólogos: o que temos e o que
o país necessita". Continua
como docente na pós-gradu-

ação em Psicologia na
PUCCAMP e diretor presiden-
te da empresa de consultoria
educacional PNA (Pfromm
Netto Associados). Através
das Edições PNA tem publi-

cado várias obras literárias e
também de Psicologia, como
a intitulada A Psicologia da
Personalidade, Mídia e Apren-
dizagem.

Margarida H. Windholz
Cadeira nº 12,
"Raul Briquet"

Participou da Mesa Re-
donda Tratamento: eixos, fun-
damentos, possibilidade e prá-

ticas, apresentando o traba-
lho sobre uma classe piloto
para crianças autistas em
uma escola inclusiva, no VI
Congresso Brasileiro de
Autismo, realizado na cidade
de São Paulo. Prossegue com
seus estudos e atendimentos
sobre crianças com distúrbi-

os de comportamento, prin-
cipalmente aquelas com 010
(distúrbios invasivos do desen-
volvimento). Paralelamente,
segue com assessoramento a
algumas escolas do ensino
fundamental, em relação aos
alunos que apresentam trans-
tornos emocionais e distúrbi-
os de aprendizagem.

Juan Pérez-Ramos
Cadeira nº 13,
"Renato Kehl"

Prossegue com suas
atividades relacionadas à
Psicologia Organizacional,
prestando assessoria a execu-
tivos e equipes interdisci-
plinares de apoio, inclusive psi-
cólogos, no planejamento e

implementação dos programas
de atendimento em centros e

serviços comunitários. Tam-
bém tem dado andamento a
seus estudos sobre comporta-

mentos de risco em jovens
institucio-nalizados por deter-
minação judicial, objeto de peso



quisa anteriorpor ele assesso-
rada. No que respeitaaos pro-
gramasdestaAcademia,o co-
lega vem participando dos
grupos de trabalho, especial-
mente relacionados com o
projeto aprovado pelo Minis-
tério da Cultura.

Mathilde Neder
Cadeira nº 14,
"Aníbal Silveira"
Abrindo sempre novas

fronteiras à Psicologia, a co-
lega se empenha, na atuali-
dade, com o desenvolvimen-
to da terapia comunitária,
conforme a abordagem de
Adalberto Barreto. Como pro-
motora dessa nova área de
atendimento, tem realizado
cursos e também participado
de encontros com dirigentes
comunitários, realizando com
eles grupos operativos dentro
do enfoque dessa linha de
promoção humana. Seguindo
essas mesmas idéias, parti-
cipará da Mesa Redonda so-
bre O papel da Psicologia na
terapia comunitária, com a
contribuição A necessidade
de um e de todos, que se rea-
lizará no 11 Congresso Brasi-
leiro de Psicologia da Saúde
e Psicossomática, em outu-
bro, na cidade de São Paulo.
Prossegue com a docência e
orientação de uma variedade
de dissertações e teses nos
cursos de pós-graduação em
Psicologia, na PUC/SP,e em
Psicologia Experimental, na
FMUSP.Participa também de
núcleos de estudos em
Psicossomática na PUC/SP,
além de responsabilizar-se
pelas disciplinas Ética e Psi-
cologia Hospitalar na referida
pós-graduação da FMUSP.
Como não faltassem ativida-
des, tomou parte em comis-

sões científicas de congres-
sos, como a do X Encontro
Nacional de Psicólogos Hos-
pitalares (recentemente reali-
zado), além de proferir con-
ferências e participar de ou-
tras Mesas Redondas no ci-
tado Congresso de Psicologia
da Saúde.

Waldecy Alberto de
Miranda

Cadeira nº 15,
"Roberto Mange"
Prossegue com suas

atividades relacionadascom a
PsicologiaOrganiza-cional,no
referenteà assessoria de pro-
gramas sobre seleçãode pes-
soale de desenvolvimentodos
recursoshumanosnasempre-
sas. Ademais, continua com
atendimentos individuais, efe-
tuando avaliações e
aconselhamentosde natureza
promocionala executivose ao
pessoal de nível técnico nas
organizações. Na SUCESU
(Sociedade de Usuários de
Informática e telecomunica-
ções)vem atuandocomovice-
presidente- área de recursos
humanos e, ao mesmo tem-
po, como membro do Conse-
lho Deliberativo. Na referida
associação, tem proferido pa-
lestras e realizado cursos re-
ferentes ao desenvolvimento
dos recursos humanos nas
empresas.

Odette Lourenção van
Kolck

Cadeira nº 16, "Theodorus
van Kolck"

Alcançando os 80 anos
de idade, a colega continua
prestando sua colaboração
como Orientadora no Progra-
ma de pós-graduaçãoe Psico-
logia do IPUSP (área de con-
centração Psicologia Clínica).

Com justiça foi homenageada
peladireçãodo Instituto,no dia
24/06/03, ato em que esteve
presente expressivo número
de colegas e funcionários,
como também de titulares
desta Academia. Os dizeres
da placa que lhe foi ofertada
expressaram, claramente, o
pensamento dos presentes "À
querida professora Odette
Lourenção van Kolck, em re-
conhecimento pela sua con-
tribuição ao Instituto de Psi-
cologia". Também foi home-
nageada no I Congresso de
Avaliação Psicológica / IX
Conferência Internacional de
Avaliação Psicológica, em 23
de julho do corrente ano, pela
expressiva contribuição ao
progresso dos instrumentos
psicológicos para fins de di-
agnóstico e de pesquisa, so-
bretudo das técnicas
projetivas.

Maria Helena C. F. Steiner
Cadeira nº 17,
"Jean Maugüé"
Tem participado das

reuniões da Comissão de Éti-
ca em Pesquisa da USP,
como membro efetivo, além
de ter sido convidada para
tomar parte na Banca Exami-
nadora de Mestrado, sobre a
dissertação intitulada Os im-
pactos das práticas de treina-
mento e desenvolvimento na
gestão ambiental: um estudo
de caso, no Curso de
Mestrado em Administração -
Faculdade de Administração
de Empresas do Estado de
São Paulo.

Eda Marconi Custódio
Cadeira nº 20,
"João de Toledo"
Participou recentemen-

te do XXIX Congresso



Interamericano de Psicologia,
promovido pela SIP (Socieda-
de Interamericana de Psico-
logia) que teve lugar em Lima
(Peru), apresentando um tra-
balho sobre os desafios com
vistas à promoção da saúde.
Logo a seguir, tomou parte
em duas Mesas Redondas no
I Congresso Brasileiro de Ava-
liação Psicológica: desafios da
avaliação psicológica: ciência
e responsabilidade social, re-
alizado em Campinas. Em
uma dessas sessões,
intitulada Interpretação do
Psicodiag-nóstico Rorschach
à luz dos vários sistemas de
interpretação e análise, sua
participação consistiu na co-
ordenação dos trabalhos
apresentados, os quais foram
centralizados na discussão
dos resultados da aplicação
da referida técnica em uma
pessoa adulta. Na outra, so-
bre o estado atual das técni-
cas de avaliação psicológica,
focalizou o tema em relação
à necessidade de atualização
da validade dos instrumentos
psicológicos. Além de sua
participação nos eventos ci-
entíficos, a colega continua
como docente do IPUSP e do
Curso de Pós-graduação em
Psicologia da Saúde da
UMESP. Ademais das suas
aulas, vem participando de
várias Bancas Examinadoras
nas duas casas de ensino.
Também vem realizando pro-
jetos importantes na área da
saúde. Na UMESP, integra
uma equipe interprofissional
sobre a saúde do caminhonei-
ro que circula em uma gran-
de rodovia do Estado de São
Paulo, e no IPUSP, sobre a
qualidade de vida e da saúde
mental de pacientes com
disfunção na articulação

têmpero-mandibular, com
destaque no bruxismo. Publi-
cou, em co-autoria, um artigo
sobre Desenhos de Profissio-
nais com estórias (DP-E),apli-
cado em um grupo de adoles-
centes, no Boletim de Psico-
logia da Sociedade de Psico-
logia de São Paulo (v. LII, nº
116, 2002, p. 45-63).

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,
"Raul de Moraes"
O colega vem dando

continuação às atividades de
docência, orientação de pes-
quisas e assessora-mento
empresarial iniciadas do pre-
sente ano, acrescidas de ou-
tras mais. Prossegue como
coordenador e professor-
orientador do curso de
Mestrado em Administração
na UNIMONTE(Santos).Nes-
te centro universitário é res-
ponsável pelas disciplinas:
Comportamento Humano nas
Organizações (Mestrado em
Administração) e Psicologia e
Psicologia da Educação
(Mestrado em Educação).
Nessa instituição participou
de um comitê examinador de
Qualificação, cuja dissertação
teve como título Metodologia
de seminário em estágio su-
pervisionado em Ortopedia,
Trauma-t%gia e
Reumat%gia. Também to-
mou parte como Professor
Convidado na Banca Exami-
nadora de Mestrado, cuja dis-
sertação versou sobre Os im-
pactos das práticas de treina-
mento e desenvolvimento na

gestão ambienta/: um estudo
de caso, no curso de
Mestrado emAdministração-
Faculdade de Administração
de Empresas do Estado de
São Paulo. Continua como

GestorAcadêmicodos Cursos
Seqüen-ciais da UMC e, tam-
bém, como professor de Psi-
cologia Organizacional na
FATEC. Em termos de
assessoramento empresarial,
ministrou dois cursos intensi-
vos ao pessoalde recursoshu-
manosda Petrobrás,sobreges-
tão de pessoas,e da Fundação
Orsa,sobregestãode equipes.
Alémdisso,tem prestadoservi-
çosde consultoriaemváriasor-
ganizações,tendo como focos
principaiso desenvolvimentode
talentos humanos e qualidade
de vida no trabalho. Seus arti-
gos atuais, publicados em jor-
nais e informativos,se dirigem
a grande público e são escri-
tos em linguagem coloquial
para facilitar a penetração de
suas idéias a essa população.

Geraldina Porto Witter
Cadeira nº 23,

"Dante Moreira Leite"
Continua como Gestora

do Curso de Psicologia da
UMC, na qual integra várias
comissões: de ética na pes-
quisa com animais, de avali-
ação institu-cional e de plane-
jamento de desenvolvimento
insti-tucional. Na pós-gradu-
ação em Psicologia na
PUCCAMP, onde é docente,
participou das Bancas Exami-
nadoras de Doutorado, sobre
a Formação do Educador So-
cial e sobre Prevenção da
AIOS, e também das de
Mestrado, em relação ao Uso
de computadores no ensino-
aprendizagem e à Entrevista
com-portamenta/ na área do
trabalho. Entrementes, a co-
lega tem participado de im-
portantes congressos nacio-
nais. No IVCongresso de Psi-
cologia Escolar e Educacio-
nal, realizado em Salvador



(BA), proferiu a conferência
Eventos científicos e forma-
ção profissional e tomou par-
te da Mesa Redonda
enfocando a produção de te-

ses em educação. No 111Con-
gresso Norte-Nordeste de Psi-

cologia, que teve lugar em

João Pessoa (PB), apresen-
tou dois painéis: um sobre
pesquisa em relação aos alu-
nos dos cursos de Psicologia
e, outro, relativo a uma inves-
tigação sobre egressos do re-
ferido curso. Publicou nesse
tempo o artigo denominado
História de uma matrícula (de
compreensão e de carinho),
no Grupo Escolar Cel.
Almeida, no periódico Edu-
cando em Mogi, 2(9), 18-19,
além dos resumos dos traba-
lhos apresentados nos con-

_ gressos. É com justiça que foi
homenageada pelos 50 anos
de trabalho no referido Con-
gresso de Psicologia Escolar
e recebeu o título de cidadã
joãopes-soense da Câmara
Municipal de João Pessoa,
pelos trabalhos prestados à
cidade, na sessão de inaugu-
ração do citado congresso
que teve lugar na Paraíba.
Parabéns à colega!

José Fernando B.

Lomônaco
Cadeira nº 26,

"Simões de Paula"
Na qualidade de docen-

te do IPUSP, ministrou a dis-
ciplina Psicologia da Aprendi-
zagem para os alunos do 10

ano do curso de graduação
em Psicologia do Instituto de

Psicologia da USP. Continuou
com a orientação de uma tese
de doutorado referente ao luto
parental e de uma dissertação
de mestrado voltada para a
compreensão da aprendiza-

gem de conceitos por pesso-
as cegas. Ambos os trabalhos
serão submetidos ao Exame
Geral de Qualificação nestes
próximos dois meses. Termi-
nou de orientar uma disserta-
ção de mestrado denomina-
da A influência das primeiras
experiências sobre o desenvol-
vimento afetivo: a idéia do

determinismo infantil, a qual foi
defendida e aprovada no mês
de maio p.p .. Como Presiden-
te da ABRAPEE presidiu o VI
Congresso Nacional de Psico-
logia Escolar e Educacional,

realizado em Salvador - BA, no
mês de abril, cuja apreciação
aparece neste número do Bo-
letim. Terminou a revisão téc-
nica de duas traduções: o li-
vro de Understanding
Psychology, de Charles Morris
e Albert Maisto, e o livro Children
de Robert V. Kail, a serem pu-
blicados proximamente pela
Pearson Editora.

Denise Gimemez Ramos
Cadeira nº 27,
"Herbert Baldus"
Participou do 111Con-

gresso Latino Americano de
Psicologia Junguiana realiza-
do na Bahia, tanto na comis-
são organizadora, quanto
como conferencista. Seu tra-
balho sobre a aplicação da
técnica do sandplay em um
caso de doença cardíaca foi
bem recebido e debatido com
a Dra. Ruth Amman (Zurich).
Na PUC/SP, além das ativi-
dades acadêmicas na Facul-
dade de Psicologia e no Pro-

grama de Pós-Graduação em
Psicologia Analítica (coorde-
nação), tem dado continuida-
de ao projeto de pesquisa so-
bre a aplicação das técnicas
junguianas em pacientes com
câncer, a ser desenvolvido no

Instituto A.C. Vieira Camargo.

Em julho, participou de Mesa-
Redonda na I Ethics
Conference da International
Association for Analytical
Psychology, em Cambridge
(Inglaterra), e como conferen-

cista convidada da Asissi
Conference, realizada no mes-
mo mês, em Assis, Itália.

Eisa L. G. Antunha
Cadeira nº 29,
"Souza Pinto"

Prossegue com seus tra-
balhos de supervisão dos pro-
fessores no emprego do Mé-
todo Neuropsicológico de Al-
fabetização, de sua autoria,
utilizados nos alunos do ensi-
no fundamental com quadro
severo de dislexia. Os resulta-
dos têm se mostrado promis-
sores, motivando a continuida-
de desse trabalho. Participou
como titular da Banca de Exa-
me de Qualificação de
Mestrado, examinando o pro-
jeto de pesquisa denominado
As escalas Wechlsler no diag-
nóstico neuropsicológico de
crianças com distrofia muscu-
lar de Duchenne, do Progra-
ma de Pós-graduação em Psi-
cologia da Saúde - UMESP.
Tomou parte na Mesa Redon-
da Lúdico no Hospital, com a
exposição sobre o desenvolvi-
mento neuropsicológico da cri-

ança hospitalizada, no ENPAH
2003 - X Encontro Nacional de
Psicólogos da Área Hospitalar.

Aidyl M. de a. Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
"Paula Souza"

Seu trabalho principal

neste período foi o de realiza-
ção de pesquisas e de publi-
cações. As atribuições como
assessora da APAE de Bauru,



incluem as investigações que

vêm realizando em coopera-
ção com os psicólogos da ins-
tituição. Está terminando a
pesquisa sobre competência
social em alunos com defici-

ência intelectual e iniciando

uma outra, com o R-1, espe-
cialmente devido à carência,
em nosso meio, de instrumen-
tos psicológicos de avaliação
cognitiva adaptados a essa
população, dessa vez, com
apoio da Veto r Psico-Pedagó-
gica. Recentemente foram
publicados três trabalhos da
colega, em co-autoria: O com-
portamento de apego em pes-
quisa longitudinal de estudos
de caso (Boletim da Socieda-
de de Psicologia de São Pau-
lo, v. LU, nº 116, 2002, p. 28-
43) e os inovadores kits de
avaliação e estimulação do
desenvolvimento da criança
nos seus primeiros anos de
vida: Brinquedos e Brincadei-
ras - kit para criança do nas-
cimento aos 2 anos de idade,
2! edição ampliada e atuali-
zada, e Crescer Brincando -
kit lúdico para os três primei-
ros meses de vida, pela Vetor
Edito ra- Psicopedagógica.
Também colaborou na publi-
cação Classe hospitalar e
atendimento pedagógico do-
miciliar, publicado pela Secre-
taria de Educação Especial do
Ministério de Educação. Con-

tinua como parecerista de re-
vistas psicológicas.

Vera M. B. de Oliveira

Cadeira nº 35,
"Elza Barra"
Suas atividades do-

centes e de realização de pes-
quisas são centralizadas no
Programa de Pós-graduação
em Psicologia da Saúde da
UMESP. Das investigações

em andamento, terminou are·
lacionada com a estimulação
precoce em psicomotricidade
em bebês e inicia uma outra
sobre o lúdico e o plástico na
realidade hospitalar das crian-

ças com doença crônica. Par·
ticipou da Banca Examinado-

ra de Mestrado na Escola
Politécnica da USP, avalian·
do o trabalho Uma
metodologia para treinamen-
to via telecomunicação consi-
derando recursos oferecidos
pelas tecnologias de rede.
Tem tomado parte em con-
gressos e outros eventos
como a Jornada de Iniciação
Científica da UMESP, coorde-
nando a Mesa Redonda Psi-
cologia da Saúde: temas de
reflexão e prática, realizando
a palestra sobre o mesmo
tema e orientando trabalhos
expostos em posters. Além
disso, proferiu a conferência
com o título Psicologia da
Saúde no ciclo vital, no Semi-
nário: Saúde e Desenvolvi-
mento Humano na citada uni-
versidade. No mês de agos-
to, integrou-se à Mesa Redon-
da O lúdico no Hospital, com
a apresentação O lúdico na
realidade hospitalar da crian-
ça com doença crônica, no
ENPAH 2003 - X Encontro de
Psicólogos na Área Hospita-
lar, que se realizou em São
Paulo.

Edda Bomtempo

Cadeira nº 36,
"Washington Vita"
A colega continua com

suas atividades de orientação
a teses na área de concen-
tração Psicologia Escolar e
do Desenvolvimento Huma-
no, da Pós-graduação do
IPUSP, bem como a partici-

pação em Bancas Examina-

doras como a de Doutorado
na FEUSP sobre um estudo
das imagens e representa-
ções de crianças em uma
creche da cidade de São
Paulo. Participou, também,
de duas Bancas de doutora-

do sob sua orientação, sen-

do uma no IPUSP, sobre o
brincar nas instituições espe-
ciais em educação infantil e,
outra, também na FEUSP,
sobre a utilização do brincar
na preparação de crianças
para a cirurgia cardíaca. Mi-
nistrou, durante o 1º semes-
tre deste ano, a disciplina
"Ação Didática e Ludicidade",
no curso de Psicopedagogia
na UMESP. Realizou duas en-
trevistas para a Rádio Capi-
tal, sendo uma sobre as Lan
Houses e, outra, sobre as
brincadeiras no mê!'; de julho
(férias escolares).

Isaac M. Mielnik

Cadeira nº 38,
"Enjolras Vampré"
Além de prosseguir com

seus atendimentos
psicoterapêuticos de natureza
rogeriana, o colega participa
ativamente do Capítulo Brasi-
leiro, da Associação Médica de
Israel, do qual é Editor-chefe e
2º vice-presidente, contribuin-
do com publicações, inclusive
editoriais, nas Cartas Médicas,

revista oficial do citado Capí-
tulo. Assuntos como convivên-
cia e funções da família cons-
tituem temas atuais de seus ar-

tigos. Continua como membro
do Conselho Consultivo do
Hospital Albert Einstein.

Agostinho Minicucci

Cadeira nº 39,
"Leão Bruno"

Continua, como sem-
pre, escrevendo obras de real



(BA), proferiu a conferência

Eventos científicos e forma-
ção profissional e tomou par-
te da Mesa Redonda
enfocando a produção de te-
ses em educação. No 111Con-
gresso Norte-Nordeste de Psi-

cologia, que teve lugar em

João Pessoa (PB), apresen-
tou dois painéis: um sobre

pesquisa em relação aos alu-
nos dos cursos de Psicologia
e, outro, relativo a uma inves-
tigação sobre egressos do re-
ferido curso. Publicou nesse
tempo o artigo denominado
História de uma matrícula (de
compreensão e de carinho),
no Grupo Escolar Cel.
Almeida, no periódico Edu-
cando em Mogi, 2(9), 18-19,
além dos resumos dos traba-
lhos apresentados nos con-

, gressos. É com justiça que foi
homenageada pelos 50 anos
de trabalho no referido Con-
gresso de Psicologia Escolar
e recebeu o título de cidadã
joãopes-soense da Câmara
Municipal de João Pessoa,
pelos trabalhos prestados à
cidade, na sessão de inaugu-
ração do citado congresso
que teve lugar na Paraíba.
Parabéns à colega!

José Fernando 8.

Lomõnaco
Cadeira nº 26,

"Simões de Paula"

Na qualidade de docen-
te do IPUSP, ministrou a dis·
ciplina Psicologia da Aprendi-

zagem para os alunos do 10

ano do curso de graduação
em Psicologia do Instituto de
Psicologia da USP. Continuou
com a orientação de uma tese
de doutorado referente ao luto
parental e de uma dissertação
de mestrado voltada para a

compreensão da aprendiza-

gem de conceitos por pesso-

as cegas. Ambos os trabalhos
serão submetidos ao Exame
Geral de Qualificação nestes
próximos dois meses. Termi-

nou de orientar uma disserta-
ção de mestrado denomina-
da A influência das primeiras

experiências sobre o desenvol-
vimento afetivo: a idéia do
determinismo infantil, a qual foi
defendida e aprovada no mês
de maio p.p .. Como Presiden-
te da ABRAPEE presidiu o VI
Congresso Nacional de Psico-
logia Escolar e Educacional,
realizado em Salvador - BA, no
mês de abril, cuja apreciação
aparece neste número do Bo-
letim. Terminou a revisão téc-
nica de duas traduções: o li-
vro de Understanding
Psychology, de Charles Morris

e Albert Maisto, e o livro Children
de Robert V. Kail, a serem pu-
blicados proximamente pela
Pearson Editora.

Denise Gimemez Ramos
Cadeira nº 27,
"Herbert Baldus"
Participou do III Con-

gresso Latino Americano de
Psicologia Junguiana realiza-
do na Bahia, tanto na comis-
são organizadora, quanto

como conferencista. Seu tra-
balho sobre a aplicação da
técnica do sandplay em um
caso de doença cardíaca foi
bem recebido e debatido com
a Dra. Ruth Amman (Zurich).
Na PUC/SP, além das ativi-
dades acadêmicas na Facul-
dade de Psicologia e no Pro-

grama de Pós-Graduação em
Psicologia Analítica (coorde-
nação), tem dado continuida-

de ao projeto de pesquisa so-
bre a aplicação das técnicas
junguianas em pacientes com
câncer, a ser desenvolvido no

Instituto A.C. Vieira Camargo.

Em julho, participou de Mesa-
Redonda na I Ethics
Conference da International
Associatíon for Analytícal

Psychology, em Cambridge
(Inglaterra), e como conferen-

cista convidada da Asissi
Conference, realizada no mes-
mo mês, em Assis, Itália.

Eisa L. G. Antunha
Cadeira nº 29,
"Souza Pinto"

Prossegue com seus tra-
balhos de supervisão dos pro-
fessores no emprego do Mé-
todo Neuropsicológico de Al-
fabetização, de sua autoria,
utilizados nos alunos do ensi-
no fundamental com quadro
severo de dislexia. Os resulta-
dos têm se mostrado promis-
sores, motivando a continuida-
de desse trabalho. Participou
como titular da Banca de Exa-
me de Qualificação de
Mestrado, examinando o pro-
jeto de pesquisa denominado
As escalas Wechlsler no diag-
nóstico neuropsicológico de
crianças com distrofia muscu-
lar de Duchenne, do Progra-
ma de Pós-graduação em Psi-
cologia da Saúde - UMESP.
Tomou parte na Mesa Redon-
da Lúdico no Hospital, com a
exposição sobre o desenvolvi-
mento neuropsicológico da cri-

ança hospitalizada, no ENPAH
2003 - X Encontro Nacional de
Psicólogos da Área Hospitalar.

Aidyl M. de Q. Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
"Paula Souza"

Seu trabalho principal

neste período foi o de realiza-
ção de pesquisas e de publi-
cações. As atribuições como
assessora da APAE de Bauru,



incluem as investigações que

vêm realizando em coopera-
ção com os psicólogos da ins-
tituição. Está terminando a
pesquisa sobre competência
social em alunos com defici-
ência intelectual e iniciando

uma outra, com o R-1, espe-
cialmente devido à carência,
em nosso meio, de instrumen-

tos psicológicos de avaliação
cognitiva adaptados a essa
população, dessa vez, com
apoio da Veto r Psico-Pedagó-
gica. Recentemente foram
publicados três trabalhos da
colega, em co-autoria: O com-
poltamento de apego em pes-
quisa longitudinal de estudos
de caso (Boletim da Socieda-
de de Psicologia de São Pau-
lo, v. LU, nQ 116, 2002, p. 28-
43) e os inovadores kits de

avaliação e estimulação do
desenvolvimento da criança
nos seus primeiros anos de
vida: Brinquedos e Brincadei-
ras - kit para criança do nas-
cimento aos 2 anos de idade,
2ª edição ampliada e atuali-
zada, e Crescer Brincando -
kit lúdico para os três primei-
ros meses de vida, pela Vetor
Edito ra- Psico pedagóg ica.
Também colaborou na publi-
cação Classe hospitalar e
atendimento pedagógico do-

miciliar, publicado pela Secre-
taria de Educação Especial do
Ministério de Educação. Con-
tinua como parecerista de re-
vistas psicológicas.

Vera M. B. de Oliveira

Cadeira nQ 35,
"Elza Barra"

Suas atividades do-
centes e de realização de pes-
quisas são centralizadas no
Programa de Pós-graduação
em Psicologia da Saúde da

UMESP. Das investigações

em andamento, terminou a re-
lacionada com a estimulação
precoce em psicomotricidade
em bebês e inicia uma outra
sobre o lúdico e o plástico na
realidade hospitalar das crian-

ças com doença crônica. Par-
ticipou da Banca Examinado-

ra de Mestrado na Escola
Politécnica da USP, avalian-

do o trabalho Uma
metodologia para treinamen-
to via telecomunicação consi-
derando recursos oferecidos
pelas tecnologias de rede.
Tem tomado parte em con-
gressos e outros eventos
como a Jornada de Iniciação
Científica da UMESP, coorde-
nando a Mesa Redonda Psi-
cologia da Saúde: temas de
reflexão e prática, realizando
a palestra sobre o mesmo
tema e orientando trabalhos
expostos em posters. Além
disso, proferiu a conferência
com o título Psicologia da
Saúde no ciclo vital, no Semi-
nário: Saúde e Desenvolvi-
mento Humano na citada uni-
versidade. No mês de agos-
to, integrou-se à Mesa Redon-
da O lúdico no Hospital, com
a apresentação O lúdico na
realidade hospitalar da crian-
ça com doença crônica, no

ENPAH 2003 - X Encontro de
Psicólogos na Área Hospita-
lar, que se realizou em São
Paulo.

Edda Bomtempo

Cadeira nQ 36,
'Washington Vita"

A colega continua com
suas atividades de orientação

a teses na área de concen-
tração Psicologia Escolar e
do Desenvolvimento Huma-
no, da Pós-graduação do
IPUSP, bem como a partici-
pação em Bancas Examina-

doras como a de Doutorado
na FEUSP sobre um estudo
das imagens e representa-
ções de crianças em uma
creche da cidade de São
Paulo. Participou, também,

de duas Bancas de doutora-
do sob sua orientação, sen-

do uma no IPUSP, sobre o
brincar nas instituições espe-
ciais em educação infantil e,
outra, também na FEUSP,
sobre a utilização do brincar

na preparação de crianças
para a cirurgia cardíaca. Mi-
nistrou, durante o 1Q semes-
tre deste ano, a disciplina
"Ação Didática e Ludicidade",
no curso de Psicopedagogia
na UMESP. Realizou duas en-
trevistas para a Rádio Capi-
tal, sendo uma sobre as Lan
Houses e, outra, sobre as
brincadeiras no mês de julho
(férias escolares).

Isaac M. Mielnik

Cadeira nQ 38,
"Enjolras Vampré"
Além de prosseguir com

seus atendimentos
psicoterapêuticos de natureza
rogeriana, o colega participa
ativamente do Capítulo Brasi-
leiro, da Associação Médica de
Israel, do qual é Editor-chefe e
2Q vice-presidente, contribuin-
do com publicações, inclusive
editoriais, nas Caltas Médicas,
revista oficial do citado Capí-

tulo. Assuntos como convivên-
cia e funções da família cons-
tituem temas atuais de seus ar-
tigos. Continua como membro
do Conselho Consultivo do
Hospital Albert Einstein.

Agostinho Minicucci

Cadeira nQ 39,
"Leão Bruno"

Continua, como sem-
pre, escrevendo obras de real



valor para a ciência psicoló-

gica. Desta vez, produziu Di-
nâmica de grupo - novas abor-
dagens e Ozônio, vilão da vio-
lência, a serem publicados
pela Vetor Editora Psico-Peda-
gógica Ltda. Nesses últimos

tempos, ministrou dois cursos
para psicólogos e educadores,
assim denominados: Os rabis-
cos da criança e sua interpre-
tação, como também Dislexia.

Eunice Soriano de Alencar
M. C. r. n2 5

Além de ministrar a dis-
ciplina Criatividade gerencial
no MBA e Planejamento e
gestão empresarial, na Uni-
versidade Católica de Brasília
(UCB), e Criatividade e suas
implicações educacionais, no
Programa de Mestrado da
UCB, participou de várias Ban-
cas de qualificação e de dis-
sertação de mestrado em dis-
tintas universidades. Tomou
parte no VI Congresso Nacio-
nal de Psicologia Escolar e
Educacional, em Salvador -
BA. Neste evento, integrou-se
à Comissão Científica, coorde-
nou a Mesa Redonda Ambien-
tes Educacionais e
Criatividade, desenvolvendo o

tema Recursos Pessoais que

se associam à criatividade;
participou também da Mesa
Redonda Criatividade e
Tecnologia: avaliando implica-

ções para a aprendizagem,
além de ter coordenado, jun-

tamente com a Profa. Angela

Rodrigues Virgolim, o
workshop A prática da
criatividade: sugestões para
educadores. Ademais, profe-
riu a palestra Desenvolvimen-
to de talentos no contexto da
educação inclusiva, na Câma-
ra dos Deputados em Brasília.

Paulo da Silveira Rosas
M. C. r. n27

Retomando as ativida-
des profissionais depois de
um mês, por impedimentos
de saúde, o colega acaba de
participar do Seminário, na
Fundação Joaquim Nabuco
(em Recife), sobre Os oprimi-
dos nas várias prisões da so-
ciedade. Continua prestando
consultoria na FACHO (Facul-
dade de Ciências Humanas
de Olinda), principalmente ao
Curso de Psicologia e a um
programa de incentivo à pes-
quisa, envolvendo professo-
res e estudantes.

Norberto Abreu e Silva

Neto
M. C. r. n2 8

Segue ministrando a dis-
ciplina Epistemologia da Psico-
logia: fundamentos da Psicolo-
gia Clínica, para discentes da

graduação e da pós-graduação
do IP-UnB, e orientando alunos
de Mestrado e de Doutorado.
Na mesma universidade parti-
cipou da comissão de seleção
de bolsistas do programa PET-
Psi. Além disso, tomou parte

de vários eventos como: Gran-
des Seminários do IPUSP, or-
ganizado pela Comissão de
Pesquisa do IPUSP, desenvol-
vendo o tema Avaliação de pes-
quisas psicológicas para a pu-
blicação na mídia impressa e
na intemet, na VI Conferência

Internacional sobre Filosofia,
Psiquiatria e Psicologia, com o
tema Ética, linguagem e sofri-
mento, realizado em Brasília e
no XXVI Simpósio Internacio-
nal Ludwig Wittgenstein: co-
nhecimento e crença, promo-
vido pela Sociedade Austríaca
Ludwig Wittgenstein, realizado
em Kirchbergam Wechsel
(Áustria), apresentando um tra-
balho sobre auto-conhecimen-

to e crença.

Nota:
A Diretoria, consciente da importância das contribuições profissionais e científicas que
nossos colegas vêm realizando, cujo conhecimento, podem ter especial interesse os
demais integrantes da Academia e também outros psicólogos, solicita a todos os seus
membros que remetam tais informações à Secretaria, durante o último mês do
quadrimestre anterior à publicação do próximo número. 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 outubro de 2003.


