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I. ATOS DA ACADEMIA

• Eleição de novo Acadêmico

De conformidade com o Art. 4º, § 2º e 3º do Estatuto e com o Art. 3º, § 1º a
4º do Regimento Interno, efetuou-se o processo eleitoral para o preenchimento
da Cadeira nº 1, vaga pelo falecimento de sua anterior ocupante Virgínia Leone
Bicudo. Em Assembléia Extraordinária, realizada a 22/09/04, resultou eleita
Yolanda Cintrão Forghieri, por maioria de votos. O cumprimento dos requisitos
legais pertinentes, sua ilibada reputação pessoal e profissional, o denso currículo
com renomadas publicações, longa experiência na docência universitária e na
prática psicoterapêutica, especialmente no campo da fenomenologia,
constituíram importantes critérios que justificaram sua indicação e eleição para
ocupar a Cadeira nº 1 deste sodalício. Em futuro próximo será realizada Sessão
Solene de posse da nova Acadêmica, em local, data e horário que serão
devidamente anunciados por este Boletim e por outros meios de divulgação.

• Aprovação de Membro Correspondente

Em reunião da Diretoria realizada no dia 9 de novembro do corrente ano e
de acordo com o disposto no Art. 6º do Estatuto e no Art. 8º do Regimento Interno,
foi aprovada, por unanimidade, a designação do Prof. Dr. William B. Gomes,
residente em Porto Alegre, RS como Acadêmico, Membro Correspondente, em
reconhecimento às suas inovadoras realizações tanto na docência universitária,
na psicoterapia e na pesquisa, quanto nas numerosas publicações em livros e
artigos, principalmente no campo da História da Psicologia e da Fenomenologia.

A seguir é apresentada Nota Biográfica derivada do Memorial e do Currículo
de Gomes encaminhados à Academia, por ocasião de sua candidatura a Membro
Correspondente, além dos pareceres exarados a seu favor.

Nota biográfica de William Barbosa Gomes

Psicólogo, docente e pesquisador. Formado em Psicologia pela UNICAP -Recife,
tendo também concluído o Curso Superior de Música na UFPE. Obteve os títulos de
Mestre e de Doutor na Southern Illinois University (SIUC) nos Estados Unidos. Lecionou
em várias universidades brasileiras (UNESP, em Bauru; UFSM em Santa Maria, RS; entre
outras) exercendo, na atualidade, as funções de Professor Adjunto na UFRGS com
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responsabilidade de diversas disciplinas, tanto na graduação quanto na pós-graduação.
Nessa universidade foi Chefe Departamental e Coordenador do Programa de Pós-graduação,
tendo colaborado ativamente para a fundação do curso de Mestrado e de Doutorado em
Psicologia, e, por sua vez, criado a Revista Psicologia: Reflexão e Crítica, bem conceituada.

Extensa é sua produção científica, atingindo um total de mais de 50 artigos
publicados em revistas e anais de congressos; mais de 20 capítulos de livros; além da
organização e da co-autoria de obras na área de sua especialidade. Complementa essa
produção, uma variedade de resumos de apresentações em eventos científicos. Seu
programa de pesquisa se destina a quatro importantes vertentes: efetividade psicoterápica,
fenomenologia,  psicologia do desenvolvimento, epistemologia e história da psicologia.
Significativas contribuições do psicólogo comprovam  sua efetiva colaboração nas citadas
linhas de investigação. Além disso, tem participado ativamente em associações
profissionais e como especialista junto ao MEC na elaboração das Diretrizes Curriculares
para o Curso de Psicologia.

O Parecer exarado, favoravelmente, pelos Acadêmicos indicados pela Diretoria
para obtenção do título de Membro Correspondente, ao Psicólogo em referência, se
fundamentou não só no notável mérito acadêmico e de pesquisador, mas na sua reconhecida
conduta moral.

• Prêmio “Academia Paulista de Psicologia” (2004 – 2006)

Expirado o prazo de inscrição ao Prêmio, foram aceitas as petições que
atenderam os requisitos do correspondente Regulamento, constituído este em
função da normativa estatutária (Art. 2º, letra g)  e regimental (Art. 29, 30 e 31)
desta Academia. Foram aceitas diversas inscrições de candidatos, doutores
em Psicologia, cujos trabalhos se identificaram como de natureza teórica ou
experimental.

Devido às recentes alterações no Regulamento e ao maior reconhecimento
público desta láurea, apresentou-se para o concurso um número expressivo de
candidatos, procedentes deste e de outros Estados da União. Referendadas as
inscrições pela Diretoria, esta nomeou a Comissão Julgadora para exarar os
pertinentes pareceres. Nos casos favoráveis e de aprovação pela Diretoria, os
resultados serão devidamente proclamados em Sessão Solene, outorgando-se
aos ganhadores as láureas que lhes forem atribuídas. Devido à natureza científica
de que o ato se reveste, os ganhadores farão exposição suscinta de seus
trabalhos premiados. Oportunamente, divulgaremos local, data e hora da
realização do referido ato.
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