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11.NOTíCIAS DOS ACADÊMICOS

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

"Fernando de Azevedo"
Nomeado por esta

Academia Diretor Geral
do projeto O Legado da
Psicologia para o Desen-
volvimento Humano, as-
sumiu essa função com
entusiasmo e seriedade,
especialmente em sua
tarefa atual, a de capta-
ção de recursos, para
cujas atividades tem efe-
tuado contatos com pro-
fissionais na área, atra-
vés da Associação Na-
cional de Captadores,
bem como diretamente
com organizações po-
tenciais patrocinadoras.
Continua se mobilizando
no campo de sua espe-
cialidade, a aprendiza-
gem a distância, elabo-
rando programas nacio-
nais e internacionais, jun-
to às universidades ou
empresas comprometi-
das com o treinamento a
distância em diversos
campos do conhecimen-
to. Com maior extensão,
está implementando com
outros colegas, a Rede
Nacional de Tele-educa-
ção Interativa, via Saté-
lite, para disponibilizar
cursos dessa natureza,
utilizando parceiros re-
motos.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

"Almeida Junior"
Prossegue se em-

penhando na implemen-
tação do projeto O Lega-
do da Psicologia para o
Desenvolvimento Huma-
no, participando de reu-
niões com Acadêmicos
e, especialmente, reali-
zando contatos com au-
toridades da rede ban-
cária de projeção naci-
onal e internacional,
para fins de captação
de recursos.

Samuel Pfromm Netto
Cadeira nº 5,

"José Rodrigues Arruda"
De suas prin-

cipais atividades profissi-
onais, destacam-se as de
docência e de Orientador
na pós-graduação em
Psicologia na PUCCAMP
e as de diretor-presiden-
te da empresa de consul-
toria educacional - PNA
(Pfromm Netto Associa-
dos). Como atuação prio-
ritária nessa Universida-
de, o colega vem orien-
tando e examinando di-
versas teses e disserta-
ções nas áreas da Psi-
cologia Escolar e da Psi-
cologia do ensino/apren-
dizagem. Quanto às ati-
vidades na PNA, ele e

sua equipe têm sido res-
ponsáveis por diversos
projetos nas áreas edu-
cacional, empresarial e
governamental, além de
ministrar cursos e pales-
tras junto às organiza-
ções públicas e priva-
das. Através das Edi-
ções PNA, registram-se
diversas séries de publi-
cações. Em relação à
Psicologia, constam dois
importantes livros: Intro-
dução à Psicologia, de
Pfromm Netto e cols., e
História da Psicologia
Educacional e Escolar
no Brasil, de Pfromm
Netto.

José Glauco Bardella
Cadeira nº 8,

"Laerte Ramos de
Carvalho"

Prossegue, na qua-
lidade de Diretor Executi-
vo da Vetor Editora Psico-
pedagógica, com seu pro-
grama de cursos teórico-
práticos, sobre teorias psi-
cológicas e técnicas de
psicodiagnóstico, especi-
almente. Continua com
lançamento de importan-
tes livros e kits lúdicos
para bebês. Dos livros,
destacam-se: "O capital
humano na empresa - do
diagnóstico ao plano de
ação", "Vocabulário e



noções básicas da abor-
dagem centrada na pes-
soa" e "Idades das ex-
pressões emocionais -
uma versão centrada na
pessoa". Dos kits que
publica, um deles "Brin-
quedos e brincadeiras
para o bebê", em segun-
da edição atualizada; e,
o outro, "Crescer brincan-
do", material inovador
destinado tanto à avalia-
ção como à estimulação
de bebês, nos seus pri-
meiros meses de vida.

Maria Margarida M. J.
de Carvalho

Cadeira nº 11,
"Roger Bastide"

Além da coorde-
nação e docência refe-
rentes ao Curso de Es-
pecialização em Psico-
oncologia, no Instituto
Sedes Sapientiae, a
colega é responsável

elos módulos men-
sais do curso de Psico-
oncologia, organizado
pelo NEPPON (Núcleo
de Ensino e Pesquisa
em Psico-oncologia).
Além disso, realizou
palestras e participou de
workshop em vários even-

s científicos, a saber:
'/orkshop: "Programa
imonton com pacientes
m câncer", na institui-

ção Nossa Casa, em São
aulo; e palestras: "Dor
cológica", no Iº Con-

gresso Interdis-ciplinar
da Dor, realizado na USP
(São Paulo); "Visualização
no tratamento do câncer",
no Iº Congresso Brasi-
leiro de Tanatologia e
Bioética e "Filosofia da
Cura", no Núcleo do
Somatodrama, ambos
na cidade de São Pau-
lo; "O idoso diante da
vida e da morte", em
Belo Horizonte (MG).
Continua preparando
novos trabalhos para
publicação com outros
colegas e realizando
atendimento clínico, so-
bretudo a clientes com
câncer.

Margarida H. Windholz
Cadeira nº 12,
"Raul Briquet"
Continua com es-

tudos e atendimentos
sobre crianças com dis-
túrbios de comporta-
mento, principalmente
aquelas com 010 (Distúr-
bios invasivos do desen-
volvimento), como tam-
bém com assessora-
mento a certas escolas
do ensino fundamental,
quanto aos transtornos
emocionais e de apren-
dizagem que apresen-
tam a seus alunos. Ba-
seando-se em sua expe-
riência clínica e nas no-
vas aquisições teóricas
da abordagem compor-
ta-mental, a colega pu-

blicou o artigo "A terapia
comportamental com por-
tadores de 010", no livro
Transtornos invasivos do
desenvolvimento - 32mi-
lênio, organizado por
Walter Camargo e publi-
cado pela COROE - Mi-
nistério da Justiça, com
data de 2002.

Juan Pérez-Ramos
Cadeira nº 13,
"Renato Kehl"
Os estudos e pes-

quisas sobre Psicologia
Organizacional continu-
am sendo suas princi-
pais atividades profissi-
onais, centralizados os
mesmos no desenvolvi-
mento do potencial hu-
mano e no stress ocupa-
ciona!. Quanto ao primei-
ro tema, a resenha que
publica neste Boletim é
um exemplo e, em rela-
ção ao segundo, a orien-
tação que o colega vem
prestando aos estudan-
tes de pós-graduação,
no devido emprego dos
instrumentos psicológi-
cos sobre stress, que
tem adaptado: "Faculty
Stress Index", de
Gmelch e col., e também
o "ISSP - Inventário de
Superação do Stress
Profissional" (Coping
Responses for Work
SeUings), de Schaefer e
Moos. Alerta aos pós-
graduandos que ambos



instrumentos foram adap-
tados para uma popula-
ção específica: professo-
res universitários, no pri-
meiro caso e, no segun-
do, psicólogos hospitala-
res. Somente uma pes-
quisa prévia com adap-
tações apropriadas e
com anuência dos auto-
res, poderia justificar sua
aplicação a outros gru-
pos populacionais: do-
centes de nível médio
(primeiro caso) e enfer-
meiros graduados (no se-
gundo caso), por exemplo.
A aplicação de tais ins-
trumentos a estas popu-
lações pretendidas, sem
o cumprimento dos re-
quisitos referidos, não
terá validade científica e,
ademais, poderá dar lu-
gar a sérios problemas
éticos.

Mathilde Neder
Cadeira nQ 14,

"Aníbal Silveira"
Prossegue com as

atividades docentes nos
cursos de pós-gradua-
ção em Psicologia (Clí-
nica, da Saúde, Hospita-
lar e da Família), na
PUC/SP, especialmente
na or!entação e julga-
mento de diversas teses
e dissertações; no Hos-
pital das Clínicas da
FMUSP, continua como
integrante da Comissão
de Bioética, orientando

pesquisas e sendo res-
ponsável pela disciplina
Ética e Psicologia Hos-
pitalar no curso de pós-
graduação em Psicopa-
tologia Experimental.
Tem sido convidada para
integrar-se à comissão
científica e como confe-
rencista de diversos con-
gressos sobre Psicolo-
gia da Saúde e Psicolo-
gia Hospitalar qUé se
realizam no presente
ano. Também prossegue
como relatora de institui-
ções de fomento a pes-
quisas, exarando pare-
ceres a projetos de in-
vestigação na área de
sua especialidade. Afo-
ra estas atividades, a
colega está dando aber-
tura à terapia comunitá-
ria, tendo feito curso com
Dr. Adalberto Barreto, da
Faculdade de Medicina
da Universidade Federal
do Ceará, especialista
na matéria. Neste senti-
do, vem colaborando
com a promoção de cur-
sos breves na PUC/SP.

Waldecy Alberto
Miranda

Cadeira nQ 15,
"Roberto Mange"

Na área de sua
especialidade, a Psicolo-
gia Organizacional, vem
prestando assessoria a
programas de recruta-
mento e seleção de pes-

soal, como também de
desenvolvimento de re-
cursos humanos nas
empresas. Ao lado des-
sas atividades de ordem
geral, continua com aten-
dimento individual reali-
zando avaliações psico-
lógicas a executivos e ao
pessoal de nível técnico
das organizações. Na
SUCESU (Sociedade de
Usuários de Informática
a Telecomunicações de
São Paulo), vem desem-
penhando funções de
destaque: é vice-presi-
dente, da área de recur-
sos humanos, e membro
do Conselho Deliberativo.
Do programa que desen-
volve na mesma, desta-
cam-se palestras e cur-
sos sobre o desenvolvi-
mento de recursos hu-
manos, destinados aos
sócios da Associação.

Odette Lourenção van
Kolck

Cadeira nQ 16,
''Theodorus van Kolck"

Continua com suas
atividades de assessora-
mento de pesquisas, em
nível de doutorado, na
qualidade de Orientador
do Programa de Pós-
graduação em Psicolo-
gia (área de concentra-
ção: Psicologia Clínica)
do IPUSP. Os temas em
estudo são referentes ao
diagnóstico psicológico



de crianças e adolescen-
tes institucionalizados e
também aos distúrbios
psicossomáticos em adul-
tos. Atenção especial é
dada nessas investiga-
ções à imagem corporal,
mediante a aplicação da
técnica projetiva "Teste
do Desenho da Figura
Humana". Além disso,
tem participado das reu-
niões da Diretoria da
Academia, em especial
as que tratam do nosso
Projeto MinC.

Haim Grunspum
Cadeira nº 19,

"Alcântara Machado"
Sempre abrindo

novas frentes para o de-
senvolvimento da Psico-
logia no país, o colega,
baseando-se em experi-
ências internacionais,
inicia, via internet, o pla-
nejamento de um pro-
grama de consultoria na
área psicológica. A Aca-
demia Paulista de Psico-
logia, seus Titulares, in-
clusive os profissionais
laureados por ela, cons-
tariam do elenco dos
consultores. Para tanto,
contatos diretamente
efetuados pelo Acadê-
mico estão sendo feitos
com a Diretoria da Aca-
demia e individualmente
com os colegas, para ve-
rificar a procedência do
empreendimento. Como

público alvo, prevê os
usuários da Internet, de
abrangência ilimitada, in-
cluindo profissionais na
área, especialmente
aqueles que querem
ampliar seus projetos de
trabalho, estudantes uni-
versitários nas áreas das
ciências humanas, as-
sim como instituições de
ensino, clínicas e empre-
sas, necessitando de
fundamentação científi-
ca às suas ações. Faz
um chamado aos Acadê-
micos que se familiari-
zem e se incorporem a
esse importante progra-
ma, mediante contato
direto com ele (e-mail:
grunspu@attglobal.net /
fax: 11 - 32557389).
Além desses esforços,
acaba de ministrar um
curso de extensão a pro-
fissionais das ciências
humanas e da saúde,
incluindo psicólogos,
médicos, sociólogos e
comunicadores, sobre o
tema inovador e da atu-
alidade, Resiliência e vi-
olência, promovido pela
COGEAE - PUC/SP.

Eda Marconi Custódio
Cadeira nº 20,

"João de Toledo"
Dando continuida-

de às suas atividades
docentes no IPUSP e na
UMESP, a colega tem
centralizado seus esfor-

ços nos cursos de pós-
graduação nos quais
atua. Participou, recen-
temente, como presiden-
te da Comissão Exami-
nadora de Mestrado no
IPUSP, cuja dissertação
versou sobre os dife-
rentes posicionamentos
referentes à prancha IV
do Psicodiagnóstico
Rorschach, considerada
como imago paterno. Na
UMESP tem participado
de comissões julgadoras
de projetos de qualifica-
ções para mestrado,
como o referente à con-
tra transferência de es-
tudantes de fisioterapia
em atendimentos super-
visionados a pacientes
com seqüelas agudas
ou crônicas. Além disso,
participou recentemente
da Banca de Concurso
de efetivação de docen-
tes, em nível de douto-
rado, que se realizou na
PUC/SP. Em termos de
eventos, apresentará
um trabalho na sua es-
pecialidade no I Con-
gresso Brasileiro de Ava-
liação Psicológica, que
será realizado em julho
p. f. Acabou de publicar
o capítulo "A pós-gradu-
ação em Psicologia da
Saúde na UMESP", no
livro Psicologia da Saú-
de (Editora Metodista),
organizado por Vera
Barros de Oliveira (C.



35). Dando continuidade
às suas publicações
está escrevendo o capí-
tulo "O ensino da avalia-
ção psicológica nos cur-
sos de graduação em
Psicologia", para um livro
sobre avaliação psicoló-
gica, a ser publicado pro-
ximamente.

Roberto Kanaane
Cadeira nQ 21,
"Raul Briquef'
O colega iniciou

este ano com muitas ati-
vidades, especialmente
na participação de Ban-
cas Examinadoras (nível
de Mestrado) e como
docente de várias uni-
versidades dando, as-
sim, continuidade às
suas funções anterior-
mente desenvolvidas.
Dentre as Bancas Exa-
minadoras, destaca-se a
que foi Orientador na
UNIMONTE, cuja disser-
tação versou sobre a
"Educação em valores
humanos e o papel do
professor", no curso de
pós-graduação em Edu-
cação. Participou tam-
bém de outras comissões
examinadoras, como pro-
fessor convidado, na
UNICAPITAL, examinan-
do a dissertação "Forma-
ção de auxiliar de enfer-
magem e suas relações
com o paciente terminal"
e, no Centro Universitá-

rio Álvares Penteado,
avaliando um trabalho re-
ferente ao caso da Asso-
ciação Brasileira de Luz
SINCRONTON-ABTLUS.
Prossegue com sua atu-
ação em várias Bancas
de Qualificação nos cur-
sos de Mestrado de Ad-
ministração e de Educa-
ção, na UNIMONTE, onde
exerce as funções de
Coordenador e Profes-
sor-Orientador no curso
de Mestrado em Admi-
nistração. Além do mais,
é Gestor Acadêmico dos
Cursos Seqüenciais,
junto à Universidade de
Mogi das Cruzes (UMC).
Nessas e em outras ins-
tituições de ensino su-
perior, continua minis-
trando as seguintes dis-
ciplinas: Psicologia e
Psicologia da Educa-
ção e Comportamento
Humano nas Organiza-
ções (pós-graduação na
UNIMONTE); Psicologia
Organizacional (FATEC
- USP) e Planejamento
Estratégico (Universida-
de Estadual de Mato
Grosso). Iniciou tam-
bém, junto às empresas,
associações e universi-
dades, atividades de trei-
namento e desenvolvi-
mento do potencial hu-
mano, ministrando pa-
lestras sobre "Gestão
Pessoal" (Petrobrás -
Rio de Janeiro) e o cur-

so "Gestão de Equipes"
(Fundação Orsa). Parti-
cipou também do "1 Q

Simpósio de Serviço So-
cial de Empresa e Tercei-
ro Setor" (Volkswagen
do Brasil). O colega tem
publicado artigos de di-
vulgação e de natureza
científica. No Diário do
Grande ABC, escreveu
"O despertar do cidadão
pensante - desafios e
possibilidades" e "Poten-
cialização e desenvolvi-
mento da liderança" e,
na Revista de Pós-gra-
duaçãoda UNIMONTE,
o artigo "Gestão para o
Terceiro Setor da Institui-
ção Hospitalar", v. 1 (2),
2002, 62-80.

Geraldina Porto Witter
Cadeira nQ 23,
"Moreira Leite"
A colega continua

nas funções de gestora
do curso de Psicologia
da UMC e também como
docente no Programa de
pós-graduação em Psi-
cologia na PUCCAMP.
Nesta última universida-
de, tem participado de
várias Bancas Examina-
doras de Doutorado e de
Mestrado. Quanto ao pri-
meiro nível, examinou
duas teses: Segmentação
psicográfica de consumi-
dores do ensino superi-
or: a visão da Psicologia,
de Alípio Ramos Veiga



Neto, e Psicologia do
Esporte: adolescência e
agressão, de Maria So-
corro Buriti. Com respei-
to ao segundo, isto é, o
de mestrado, a colega
tomou parte de cinco Co-
missões Examinadoras
de dissertações que ver-
saram sobre estimu-
lação motora e verbal
em crianças atípicas,
modelo clínico para ava-
!iação e tratamento da
enurese, além de outros
temas de natureza edu-
cacional, como criativi-
dade dos profissionais
alfabetizadores, estilos
de aprender e ensinar na
universidade, a Psicolo-
gia no curso de Educa-
ção Física na PUCCAMP,
entre outras. Segue
participando de Comis-
sões Examinadoras de
projetos de qualifica-
ção, tanto de disserta-
ção, como de tese, tam-
bém na PUCCAMP. Tem
dado continuidade a
suas publicações, atra-
vés de artigos de divul-
gação, enfocando a His-
tória da Educação em
Mogi das Cruzes (Edu-
cando em Mogi). Parti-
cipou também, do 1Q

Fórum do Ensino Médio
- Encontro temático: ser-
viço e orientação ao alu-
no, tomando parte da
Mesa Redonda: Refor-
mas currículares.

José Fernando
Bitencourt Lomônaco

Cadeira nQ 26,
"Simões de Paula"

No decorrer do pre-
sente quadrimestre, o
colega ministrou a discipli-
na "Psicologia da Apren-
dizagem", para os alunos
do 10 ano do curso de
graduação em Psicolo-
gia, do Instituto de Psi-
cologia da USP. Conti-
nuou a orientação de
uma tese de doutorado
referente ao luto pa-
rental e de uma disser-
tação de mestrado volta-
da para a compreensão
da aprendizagem de
conceitos por pessoas
cegas. Terminou a orien-
tação de uma disserta-
ção de mes-trado deno-
minada "A influência das
primeiras experiências
sobre o desenvolvimen-
to afetivo: a idéia do
determinismo infantil".
Atualmente, como Pre-
sidente da ABRAPEE,
coordena os trabalhos
de preparação do VI
Congresso Nacional de
Psicologia Escolar e
Educacional, a ser rea-
lizado em Salvador (BA),
no mês de abril. Está
terminando a revisão
técnica da tradução do
livro "Understanding
Psychology", de Charles
Morris e Albert Maisto, a
ser publicado proxima-

mente, pela Pearson
Editora.

Denise Gimenez
Ramos

Cadeira nQ 27,
"Herbert Baldus"

Nesse começo de
semestre suas ativida-
des centraram-se na or-
ganização e planeja-
mento do ano acadêmi-
co do programa de pós-
graduação em Psicolo-
gia Clínica da PUCSP,
em especial na forma-
ção do Núcleo de Estu-
dos Junguianos. Nesse
programa exigiu inúme-
ras reuniões da equipe
e com os novos alunos.
A convite do C. G. Jung
Analytical Psychology
Glub of London and the
Gentre for Psychoanalític
Studies (University of
Essex) realizou a pales-
tra The "Psyche of the
Hearf'. Seguindo para
Zurique, reuniu-se com o
comitê executivo da
International Association
for Analytical Psychology
para tratar de assuntos
administrativos da orga-
nização. Ministrou a aula
inaugural do Programa
de Pós-graduação em
Psicologia Clínica da
PUCSP, com um debate
entre vários professores
sobre os rumos da Psi-
cologia Clínica hoje. O
debate que será em bre-



ve publicado, revelou a
crescente aproximação
das várias correntes
psicodinâmicas, bem
como a necessidade de
maior intercâmbio entre
os profissionais de dife-
rentes correntes e cam-
pos.

Eisa Lima Gonçalves
Antunha

Cadeira nº 29,
"Souza Pinto"
Continua com suas

atividades profissionais,
muitas delas de longa
data, acrescidas atual-
mente de novos progres-
sos na área de sua es-
pecialidade, a Psiconeu-
rologia. Por um lado,
prossegue com atendi-
mento clínico, principal-
mente de crianças com
problemas neurológicos
que afetam o processo
de alfabetização, dando
origem a dislexias e/ou
disgrafias. Por outro,
prossegue com a coor-
denação de um grupo de
estudos sobre Neuropsi-
cologia, particularmente
em relação à Neuropsi-
cologia da alfabetização.
O foco central desses
estudos compreende a
supervisão da aplicação
do Método Neuropsico-
lógico de Alfabetização,
de sua autoria. Em ter-
mos de pesquisa, vem
dando continuidade ao

seguimento de um gru-
po de alunos portadores
de dislexia grave, incluí-
dos no sistema regular
de ensino e reabilitados
pelo referido Método, de
sua autoria. Atualmente,
tais educandos freqüen-
tam o 4º ano do ensino
fundamental.

Aidyl M. de Q. Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
"Paula Souza"
Neste início de ano,

a colega tem se dedica-
do a assessorar uma dis-
sertação sobre o seu le-
gado à Psicologia Hos-
pitalar, de uma estudan-
te da pós-graduação
nessa área, na Universi-
dade do Sagrado Cora-
ção (Bauru). O relato re-
ferente a essa pesquisa
histórica é objeto de pu-
blicação neste Boletim.
Tem participado de Ban-
cas Examinadoras de
Mestrado, como a de
"Acompanhamento dos .
pais na vida escolar de
seus filhos: uma questão
de saúde mental", no
curso de Pós-graduação
em Psicologia da Saúde
- Universidade Metodista
de São Paulo. Continua
desenvolvendo a inves-
tigação sobre competên-
cia social em alunos com
deficiência mental na
APAE de Bauru e pres-

tando assistência a re-
presentantes de associ-
ações destinadas ao de-
senvolvimento educacio-
nal de populações ca-
rentes na cidade de São
Paulo. Foi convidada a
participar de dois even-
tos nacionais, na quali-
dade de conferencista
e integrante de Mesa
Redonda: X Encontro
Nacional de Psicologia
na área Hospitalar e II
Congresso Brasileiro
de Psicologia da Saúde
e Psicossomática, que
se realizarão no próximo
semestre do corrente
ano. A colega aquiesceu
ao convite, preparando-
se, com antecedência,
para atendê-Io cabal-
mente.

Vera Maria Barros de
Oliveira

Cadeira nº 35,
"Elza Barra"
Na qualidade de

docente do curso de Psi-
cologia da UMESP, a
colega vem centralizando
suas atividades no pro-
grama de pós-graduação
em Psicologia (área Psi-
cologia da Saúde), orien-
tando dissertações sobre
a avaliação cognitiva da
criança com Distrofia
Muscular de Duchenne e
sobre a utilização de es-
tratégias lúdicas na rea-
bilitação psicomotora de



crianças hemiparéticas.
Continua desenvolven-
do a pesquisa sobre
estimulação precoce em
motricidade, junto a be-
bês; trabalho que reali-
za no berçário do Colé-
gio Metodista, no qual
também tem efetuado
orientações sobre sua
organização ambienta!.
Além das atividades do-
centes e de pesquisa
que realiza na UMESP,
a colega vem estenden-
do sua atuação junto à
Associação Brasileira de
Brinquedoteca. Publicou
o artigo Brincar, fonte de
aprendizagem e saúde
mental, na revista O
Brinquedista (nº 33, p.3,
2003), informativo ofici-
al da referida Associa-
ção. Proferiu a conferên-
cia Importância da motri-
cidade no desenvolvi-
mento global do bebê,
no V Simpósio Paulista
sobre berçário normal e
de alto risco, e também
ministrou o curso O brin-
car e a formação e ma-
nutenção da saúde men-
tal da criança, ambos
eventos organizados
pela citada Associação.
Paralelamente, vem dan-
do continuidade a aten-
dimentos clínicos, es-
pecialmente a crianças
com distúrbios de compor-
tamento, com subseqüen-
tes orientações aos pais.

Edda Bomtempo
Cadeira nº 36,

"Washington Vita"
Suas atividades

profissionais se resu-
mem, principalmente,
na orientação de disser-
tações e de teses na
área da psicologia Esco-
lar e do Desenvolvimen-
to Humano, no IPUSP.
Além disso, tomou par-
te, como Professora
Convidada, da Banca
Examinadora do con-
curso para provimento
de cargo de professor
na área de Psicologia
do Desenvolvimento e
da personalidade e Fun-
damentos e Aplicações
da Análise do Compor-
tamento, na Universida-
de Estadual de Londri-
na (UEL), no período de
24 a 27 de março do
corrente ano. Partici-
pou, também, da defe-
sa de Tese de Doutora-
do, cujo trabalho foi
intitulado Creche e famí-
lia na constituição do
Eu: um estudo sobre as
imagens e representa-
ções de crianças no ter-
ceiro ano de vida, na Fa-
culdade de Educação
da Universidade de São
Paulo (FEUSP). Conti-
nua como assessora ad
hoc de várias revistas ci-
entíficas como: Reflexão
e Crítica, da UFRGS, e
Psicologia Escolar e Edu-

cacional, da ABRAPEE.
No momento, está minis-
trando a disciplina "Ação
didática e ludicidade", no
curso de Psicopeda-
gogia da Universidade
Metodista (UMESP).

Isaac M. Mielnik
Cadeira nº 38, "Enjolras

Vampré"
Além de prosse-

guir com seus atendi-
mentos psicoterápicos
de natureza rogeriana, o
colega participa ativa-
mente do Capítulo Bra-
sileiro da Associação
Médica de Israel. Na
mesma é vice-presiden-
te e contribui com publi-
cações, inclusive editori-
ais, nas Cartas Médicas,
revista oficial da citada
associação. Assuntos
como convivência e fun-
ções da família constitu-
em temas atuais de seus
artigos.

Agostinho Minicucci
Cadeira nº 39,
"Leão Bruno"
Nestes primeiros

meses do ano, o colega
preparou três livros, cuja
temática se desenvol-
veu em torno dos jogos
nas diferentes fases de
vida: Os jogos infantis e

. o método psicocínético
de Jean Lê Boulch, Os
jogo de adultos, e Os
jogos de adolescentes,



a serem publicados pela
Editora Centauro. Tam-
bém tem se dedicado a
ministrar cursos para
psicólogos e educado-
res, cujos temas são os
seguintes: Psicologia da
Matemática, Desenvol-
vimento Infantil pelo
jogo e Psicologia da
Escuta.

Isabel Adrados Ruiz
M. C. r. nº 4
Continua supervi-

sionando um grupo de
psicólogos que traba-
lham em "Avaliação da
personalidade, mediante
as Técnicas Projetivas",
principalmente com o
Método de Rorschach.
No cotidiano, atende cli-
entes em Psicoterapia e
colabora com psiquia-
tras e outros profissio-
nais da Saúde no estu-
do da personalidade de
seus pacientes. Também
tem prestado assistência
psicológica a pessoas
carentes, principalmente
da terceira idade.

Eunice Soriano de
Alencar

M. C. r. nº 5
Durante estes pri-'

meiros meses do ano, a
colega deu início às ativi-
dades como docente no
Programa de Mestrado
em Educação e do MBA
em Gestão Empresarial,
na PUC de Brasília. Par-
ticipou, na qualidade de
presidente, de uma Ban-
ca de Dissertação de
Mestrado na mesma uni-
versidade. Tem-se dedi-
cado à publicações de im-
portantes trabalhos, como:
Princípios Básicos do
Comportamento, pela
Editora Vozes, e o texto
Mastering Creativity for
Education in the XXI
century, a ser levado a pú-
blico pelo Conselho Mun-
dial para o Superdo-tado
e Talentoso. Também
está preparando o texto
Creativity in the Higher
Education, que será inclu-
ído como capítulo do livro
organizado por Morris
Stein, nos Estados Unidos.

Norberto Abreu e
Silva Neto
M. C. r. nº 8
Como docente do

Instituto de Psicologia da
UnB, ministra a discipli-
na Epistemologia da
Psicologia: fundamen-
tos da Psicologia Clíni-
ca nos dois níveis de
ensino, graduação e
pós-graduação. Segue
como Orientador no pro-
grama da Pós-gradua-
ção em Psicologia da ci-
tada universidade, par-
ticipando como presi-
dente da Banca de Dou-
torado, cuja tese foi as-
sim intitulada "A Psico-
logia na formação do
professor: uma pesqui-
sa sobre o desenvolvi-
mento pessoal de pro-
fessoras do ensino fun-
damental" e, na qualida-
de de Professor Convi-
dado, formando parte
da comissão examina-
dora que julgou a tese
"Rumo a uma episte-
mologia complexa da
Psicologia".

Nota: A Diretoria, consciente da importância das contribuições profissionais e científicas que nossos
colegas vêm realizando, cujo conhecimento, teriam 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 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 11 de julho de 2003.


