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II. NOTÍCIAS DOS ACADÊMICOS E LAUREADOS

Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1

“Franco da Rocha”
Dando prosseguimento às

suas atividades como docente,
ministrou aulas no Curso de
Formação em Psicoterapia
Fenomenológico-existencial,
encarregando-se das seguintes
disciplinas: Enfoque fenomeno-
lógico da personalidade e
Aconselhamento Terapêutico.
Proferiu conferência no Curso de
pós-graduação em Psicologia
Clínica da PUC/SP sobre o tema:
Perspectiva Fenomenológica da
Psicoterapia Breve. Nessa
mesma instituição, participou da
Comissão Julgadora do Exame de
Qualificação de Artur Tiago
Scarpato sob o título A
Investigação da Contratrans-
ferência Através do Método de
Stanley Keleman. Participou do
Congresso de Psicologia
promovido pela Universidade de
Varginha - Minas Gerais,
ministrando conferência sobre
Aconselhamento Terapêutico e
o curso intensivo, Abordagem
Fenomenológica da Persona-
lidade , ambos publicados,
resumidamente, nos anais do
referido evento. Tomou parte,
também, do III Congresso de
Psicossomática e Psicologia da
Saúde, no qual proferiu a
conferência, Aspectos
Fenomenológicos do Envelheci-
mento.

No IPUSP, participou da
comissão Julgadora do Concurso
de Ingresso na carreira docente
do  Departamento de Psicologia
Clínica, no qual inscreveram-se
vinte e oito candidatos. Encontra-
se publicado neste Boletim o texto
do discurso pronunciado na
ocasião de sua posse como Titu-

lar desta douta Academia. Emitiu
parecer em artigos propostos
para publicação em periódicos de
Psicologia. Foi eleita Titular da
Academia de Ciências da
Associação de Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo.

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

“Fernando de Azevedo”
Uma vez aprovada a

realização do Projeto “O Legado
da Psicologia para o Desen-
volvimento Humano” pelo
Ministério da Cultura, o colega, na
qualidade de Coordenador deste
empreendimento, tomou as
medidas necessárias para sua
execução. Com aprovação da
Diretoria contratou a empresa
G.R.A. Produções Cinematográ-
ficas S/C, dirigida pelo Sr. Carlos
Gayoto para a confecção dos
DVDs, e também a psicóloga Drª
Sara T. Pérez Morais como co-
produtora, para a elaboração com
os Acadêmicos depoentes, do
Texto Básico acoplado a
recursos imagéticos, fase inicial
deste trabalho. O colega realizou
várias reuniões com os referidos
Acadêmicos para apoiá-los na
tarefa pertinente. Prossegue com
a supervisão das etapas
subseqüentes do Projeto, de
maior responsabil idade da
empresa contratada, para a pos-
terior distribuição do produto às
bibliotecas de Psicologia nas
diferentes regiões do país.

Participou, como entrevis-
tado, do programa da Rede Vida
de Televisão, Tribuna Indepen-
dente, quando abordou o tema
Cultura, Educação e Desenvolvi-
mento Humano, assunto do seu
DVD no Projeto.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

“Almeida Junior”
Durante este semestre o

colega dedicou-se, principal-
mente, a dar continuidade à
pesquisa intercultural sobre
personalidade e atitudes sexuais
e também à realização de seus
DVD´s para o Projeto MinC.
Quanto ao primeiro tópico, os
dados estão em processo de
codificação, contando com a
efetiva participação dos
professores doutores, Iraí
Boccatto Alves e Vera Barros de
Oliveira (Cad. 35). Tarefa
complexa, uma vez que são
muitos os questionários
aplicados em um número
apreciável de estudantes de
Psicologia, sujeitos da pesquisa.
Terminada a compilação das
informações referidas, estas
serão encaminhadas ao
coordenador da pesquisa, Pro-
fessor David Schmitt, do
Departamento de Psicologia da
Bradley University (USA), para
comparação com os dados
procedentes dos outros países
participantes. Em relação aos
DVD´s, organizou e gravou dois
deles: um relativo à Academia
Paulista de  Psicologia, em
colaboração com Aidyl M. de
Queiroz Pérez-Ramos (Cad.30) e
Maria Imaculada C. Sampaio,
Diretora do Serviço de Biblioteca
e Documentação do IPUSP. O
outro, de autoria própria, diz
respeito aos subsídios para a
História da Psicologia no Brasil.

O colega foi convidado por
Marcelo Curra, editor do Jornal
Psicológico do Chile, para
integrar-se ao Comitê Editorial
deste periódico. Convite que
aceitou com satisfação.
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Salomão Rabinovich
Cadeira nº 9,
“Mario Yahn”

Sempre em defesa dos
direitos humanos e da promoção
da saúde, o colega continua
realizando entrevistas pela TV e
escrevendo artigos jornalísticos,
em nome da Comissão de
Cidadania e Direitos Humanos da
qual é representante nesta
Academia. Os temas por ele
aludidos referem-se aos
problemas que o Brasil passa na
atualidade. Em especial, tem
solicitado, através daqueles
recursos, às autoridades
governamentais a elaboração e
a prática de políticas públicas
concernentes à prevenção de
traumas violentos. Um exemplo
seria a obrigatoriedade do uso do
bafômetro em todo o país.
Prossegue nas funções de
Diretor do  Centro de
Reintegração de Vítimas de
Acidentes de Trânsito e outros
Traumas Violentos (AVITRAM),
assim como do Centro de
Psicologia Aplicada ao Trânsito.
Também tem realizado laudos
periciais sobre o tema e efetuado
orientação psicológica a
motoristas recém-habilitados,
principalmente os jovens, sobre
a avaliação e terapêutica
relacionadas aos fatores de risco
de acidentes de qualquer
natureza.

No final deste semestre
participou do XIII Simpósio
Brasileiro de Sono e VII
Congresso Paulista de Sono,
proferindo a conferência:
Aspectos psicossociais dos
distúrbios de sono nos acidentes
de trânsito, de trabalho e da vida
doméstica. Tem colaborado com
o Projeto MinC, realizando a
gravação - A Psicologia na
preservação da vida e na

promoção da saúde, com ética e
cidadania.

Maria Margarida M.J. de
Carvalho

Cadeira nº 11,
“Roger Bastide”

Continua como coordenadora
e docente de dois cursos
referentes à sua especialidade,
a Psico-oncologia: um deles no
Sedes Sapientiae e o outro, em
nível mais avançado, no NEPPON
(Núcleo de Ensino e Pesquisa).
Prossegue com sua colaboração
no curso de especialização em
Psico-oncologia na Faculdade
Christus e Hospital do Câncer,
Fortaleza, Ceará. Proferiu a
conferência Novos Rumos em
Psico-oncologia e participou da
Mesa Redonda denominada
Intervenção Ericksoniana no III
Congresso Brasileiro de
Psicossomática e Psicologia da
Saúde. Também ministrou a
palestra: Psico-oncologia -
Noções Básicas no Hospital do
Servidor Público Municipal da
cidade de São Paulo.

Margarida H. Windholz
Cadeira nº 12,

“Raul Carlos Briquet”
A colega continua com

atendimento clínico e assessoria
nas escolas comuns ou
especiais, no que diz respeito aos
problemas psicológicos que os
alunos apresentam. Participou do
II Forum Internacional de
Autismo e do I Encontro dos
Amigos da Diferença, sendo este
último organizado pela Casa da
Esperança (www.casada
esperanca.org) em Fortaleza. A
contribuição da colega no Forum
foi referente à aula: “Currículo
Funcional Natural: educação
inclusiva para a vida”, no curso
ministrado por Judith LeBlanc e

Liliana Mayo do Centro Ann
Sullivan do Peru. No Encontro
proferiu a palestra “Uma classe
para crianças com autismo em
uma escola inclusiva”. Referiu a
sua experiência de supervisão a
uma classe especial para autistas
do Colégio Paulicéia em São
Paulo, cujo programa é baseado
na análise do comportamento.

Em sua próxima viagem a Is-
rael, pretende continuar com os
contatos com o Dr. Amos Rolider
que está formando na
Universidade de Tel Aviv  Analista
de Comportamento com ênfase
no “Currículo Funcional Natural”,
para docentes das classes
escolares que atendem autistas
naquele país.

Juan Pérez-Ramos
Cadeira nº 13,
“Renato Kehl”

Qualidade de vida e
orientação vocacional têm sido
objeto de seus estudos atuais.
Continua prestando apoio
profissional ao programa de uma
instituição que desenvolve
programa de prevenção da
dependência química e
reabilitação de seus portadores,
existente em uma cidade do inte-
rior do Estado de São Paulo.

Em termos de Academia, con-
tinua sendo responsável pelas
finanças da mesma e, no
momento atual, pelo controle
econômico da confecção e
emissão do último Boletim deste
ano (a. XXV, n.º 03/05) e da
complementação orçamentária do
Projeto MinC, entre outras
despesas administrativas. Tem
sido assíduo participante das
reuniões da Diretoria, atuando
efetivamente como Primeiro
Tesoureiro, e das atividades que
são realizadas no Projeto MinC.
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Mathilde Neder
Cadeira nº 14,

“Aníbal Silveira”
Mesmo em recuperação de

sua saúde, a colega tem
retomado suas intensas
atividades profissionais. Seus
esforços têm sido centralizados
no desenvolvimento da Terapia
Comunitária e da Terapia Familiar
e de Casal. Participou ativamente
do III Congresso Brasileiro de
Terapia Comunitária, realizado em
Fortaleza (CE), além de integrar-
se à Mesa Redonda: Vida e Morte
na Terapia Comunitária. É com
justiça que a Associação
Brasileira de Terapia Comunitária
concedeu-lhe o Título de
Fundadora da entidade. Continua
se responsabil izando pela
coordenação e docência do
Núcleo de Psicossomática e
Terapia Familiar do Programa de
Pós-graduação em Psicologia
Clínica da PUC/SP. Também segue
com a orientação de dis-
sertações e de teses de alunos
pertencentes ao referido Núcleo
e de outras da Faculdade de
Medicina da USP.

Waldecy Alberto Miranda
Cadeira nº 15

“Roberto Mange”
Prossegue com as

atividades profissionais
relacionadas com assessoria de
recursos humanos e seleção de
pessoal em diversas categorias
de empregados nas orga-
nizações empresariais, tanto em
São Paulo como em outros
Estados da União. Continua
também efetuando avaliação e
orientação psicológicas a
dirigentes e ao pessoal técnico
dessas entidades. Independente
desse trabalho sua realização
principal consiste em participar
ativamente dos programas da
Academia e da SUCESU

(Sociedade dos usuários de
informática e de  teleco-
municações). No referente à
nossa entidade proferiu o
discurso de saudação a Walter
Trinca na Sessão Solene em que
o novo Acadêmico foi empossado
(locução publicada neste Boletim)
e também organizou e realizou a
gravação denominada - Capital
humano: fator diferencial para o
sucesso de nossas organiza-
ções, para o Projeto MinC.

Odette Lourenção van Kolck
Cadeira nº 16,

Theodorus van Kolck”
Continua ativa e participante

nas atividades que a Academia
vem realizando, em especial das
reuniões da Diretoria e das
Sessões Solenes de posse dos
Acadêmicos e de premiação. Tem
lavrado atas das mesmas, com
precisão, respondendo eficiente-
mente às funções de Primeira
Secretária da Diretoria. Tem sido
assídua, como sempre, na sua
presença  semanal no Departa-
mento de Psicologia Clínica do
IPUSP, a fim de inteirar-se do
programa lá desenvolvido e
prestar-lhe o apoio necessário.

Haim Grunspum
Cadeira nº 19,

“Pedro de Alcântara Machado”
É com grande satisfação que

registramos o seu novo livro
Criando Filhos Vitoriosos.
Quando e Como Promover a
Resiliência, publicado pela
Atheneu e recentemente lançado
ao público. O mais importante
desta contribuição, além das suas
idéias sobre resiliência em prol
do bem-estar da criança, tendo
em vista propostas concretas
para o ambiente em que esta vive,
é a Dedicatória dirigida ao Pro-
fessor Pedro de Alcântara
Machado, Patrono da Cadeira que

o colega ocupa nesta Academia.
Cotidianamente, atende crianças
com problemas de comporta-
mento utilizando-se da psico-
terapia lúdica, área de sua
grande experiência.

Eda Marconi Custódio
Cadeira nº 20,
“João Toledo”

Prossegue nas suas funções
de docente (IPUSP e UMESP) nos
cursos de graduação em
Psicologia e nos de pós-
graduação: de Psicologia  Escolar
e do Desenvolvimento Humano
(IPUSP), e no Programa de pós-
graduação em Psicologia da
Saúde (UMESP). Além das aulas
que ministra, supervisiona
trabalhos de iniciação científica
e orienta pesquisas em nível de
pós-graduação (mestrado e
doutorado) em ambas instituições
de ensino. Muitos deles são objeto
de comunicação em vários
eventos. Citam-se os de iniciação
científica sobre aplicação do
Bender-Hutt em adultos com
ideação e tentativa de suicídio e
o referente à intervenção
psicológica e da saúde em uma
comunidade isolada, apresen-
tados no XIII Simpósio de Iniciação
Científica da USP (SICUSP) e em
outros congressos.  Acresce-se
o relativo à intervenção
psicológica em um abrigo de
idosos, apresentado em um
simpósio de extensão univer-
sitária realizado em uma cidade
do interior do estado de São
Paulo. Ainda em nível de pós-
graduação, cita-se a pesquisa
realizada pela colega e dois
orientandos sobre a aplicação do
Bender-Hutt em estudantes de
psicologia conhecedores ou não
da prova, apresentado no último
Congresso da Sociedade
Brasileira de Psicologia, realizado
em Curitiba.Este trabalho foise
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encaminhado para publicação na
PSIC-Revista de Psicologia da
Vetor Editora. Ademais, participou
de um congresso sobre
inteligência realizado na
Universidade de Evora (Portugal)
com um trabalho realizado pela
Acadêmica e uma orientanda,
sobre avaliação intelectual de
crianças da periferia da Grande
São Paulo.

Tomou parte de várias
Bancas Examinadoras, citando:
dissertação sobre sofrimento
psíquico em trabalhadores de lixo
(UMESP); duas de doutorado: de
Fernando Milton de Almeida com
a tese: Ser clínico e educador:
uma leitura fenomenológica-
existencial de algumas temá-
ticas na prática de profissionais
da saúde e de educação; e de
sua orientanda Edyleine B. P.
Benczik com a tese sobre
crianças com Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH), através
de aspectos psicodinâmicos
detectados pelo CAT-A (ambas na
USP); e também a de mestrado
do seu orientando Renato Antônio
Alves, com o trabalho: Violência
e cotidianidade: reflexões a
partir das experiências de um
grupo de professores do Jardim
Angela (São Paulo) (USP).

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,

“Raul de Moraes”
Suas atividades principais

neste semestre foram dirigidas à
docência em nível de pós-
graduação e também de
graduação, além das funções de
gestoria, na área de Psicologia
Organizacional: na UMC; FATEC;
Centro Paula Souza; Centro
Universitário UNIMONTE; PUC/SP
e Universidade São Marcos.
Ademais, colaborou com a
implantação do curso de pós-
graduação ( lato senso)

denominado Gestão de Pessoas
no Centro Universitário Monte
Serrat e também do curso de pós-
graduação (lato senso) em Mar-
keting de Qualidade Total na
UMC. Proferiu palestras como As
doze competências e perfil
esperado para o líder eficaz, na
MBA e escreveu no jornal do
Grande ABC sobre o tema assim
designado: Indicadores para o
alcance da excelência no
ambiente profissional e na
Revista de Pós-graduação do
Centro Monte Serrat sobre o
artigo denominado: O processo
de comunicação e as contri-
buições para o fortalecimento da
gestão de negócios e serviços
no cenário da Saúde (v.4, n.1,
2005). Continua atuando nos
programas de treinamento e
desenvolvimento do potencial
humano através de empresa
própria de prestação de serviço.

Geraldina Porto Witter
Cadeira nº 23,

“Dante Moreira Leite”
Neste semestre a Acadêmica

continuou a gerenciar o Curso de
Psicologia e a presidir o Comitê
de Ética em Pesquisa da UMC.
Integrou a Comissão Científica da
XXXV Reunião Anual da SBPC,
na qual, em colaboração com
Elza Maria Tavares Silva
apresentou trabalho sobre leitura
entre estudantes de Psicologia.
Também fez parte da Comissão
Científica do II Congresso
Brasileiro de Stress, no qual
coordenou a Mesa Redonda: O
Stress no decorrer da vida: da
infância à quarta idade. Neste
último evento também ministrou a
palestra: O Stress e a Velhice.
Publicou resumos destas
colaborações nos anais deste
evento (ABS, pp. 84-85 e pp. 119-
120). Tem colaborado com o
Projeto MinC, elaborando e

realizando sua gravação
denominada - Leitura, um
caminho para a cultura.

José Fernando Bitencourt
Lomônaco

Cadeira nº 26,
“Simões de Paula”

Ministrou a disciplina
Conceitos: Visões Psicológicas no
Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano do
Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo.
Concluiu a orientação da Tese de
Doutorado de Neusa dos Santos
Tezzari, denominada A consti-
tuição do aluno-leitor: um estudo
etnográfico, defendida no final de
julho. Participa ativamente, na
qualidade de membro da
Comissão Executiva, da
organização do II Congresso
Nacional de Psicologia: Ciência e
Profissão, a ser realizado em São
Paulo em 2006. Desenvolve suas
atividades de Presidente-
Passado na Associação Brasi-
leira de Psicologia Escolar e
Educacional (ABRAPEE). Con-
cluiu  um artigo sobre o conceito
de cegueira em alunos de um
curso de Psicologia, a ser
publicado no último número do
corrente ano do Boletim de
Psicologia da APSP.

Elsa L. G. Antunha
Cadeira nº 29,
“Souza Pinto”

Ao terminar sua docência no
Módulo de Neuropsicologia no
curso de pós-graduação Lato-
Sensu do Centro de Referência
em Distúrbios da Aprendizagem -
CRDA da Faculdade de Medicina
do ABC, a colega dedicou-se à
avaliação das monografias
realizadas pelos alunos, cujo



30

tema se referiu à Análise
Neuropsicológica e Mapea-
mento Cerebral de uma tarefa
escolar de l ivre-escolha,
exemplificando um desempenho
normal e um patológico de uma
criança em idade escolar .
Continuou seu trabalho de
supervisão de psicólogos e
pedagogos encarregados da
administração do Método
Neuropsicológico de Alfabe-
tização de autoria da Acadêmica.
Ministrou aula sobre o Método
Neuropsicológico de Alfabe-
tização no  Curso de Reabilitação
Neuropsicológica, dentro de uma
visão da Terapia Ocupacional, no
Espaço Viver com Arte em São
Paulo.

Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
“Paula Souza”

A sua principal atividade,
neste semestre, foi referente à
implementação do Projeto MinC.
Para tal fim, preparou e realizou
a gravação, cujo tema foi assim
denominado “Humanização
hospitalar: conquistas e desafios
na realidade brasileira”. Um script
acoplado a um número
significativo de material
imagético, substanciado pela
produção científica e profissional
da colega durante um percurso
de mais de 50 anos, serviram de
base à realização do seu DVD.
Ademais, colaborou com o DVD
institucional, isto é, o referente à
Academia Paulista de Psicologia,
de autoria de Arrigo Leonardo
Angelini (C. 4). A sua participação
neste último foi referente à
apresentação do Boletim
Academia Paulista de Psicologia,
do qual é editora há 14 anos. Nas
funções de Secretária Geral
deste sodalício, ajudou os demais
Titulares participantes, princi-

palmente, com o aporte de mate-
rial imagético procedente do
Acervo Técnico Científico da
entidade.

Entrementes, tomou parte no
simpósio A Biblioteca Virtual da
Psicologia como apoio ao ensino
da Psicologia, do V Encontro
Nacional da Associação
Brasileira do Ensino da Psicologia
(ABESP) realizado em São Paulo.
O trabalho que apresentou
referiu-se à contribuição da
Academia , em termos de História
da Psicologia ao Módulo sobre
este tema, que desenvolve a
Biblioteca Virtual. Acedeu, com
satisfação, ao convite para fazer
parte do Conselho Editorial da
revista Estudos da Psicologia da
PUC de Campinas. Tem também
participado, como Membro Efetivo
do Conselho Deliberativo da
Colmeia.

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

Das suas funções de
docente do curso de Psicologia
(graduação e pós-graduação) da
UMESP, destacaram-se as aulas
de Símbolo e Corporalidade
(pós-graduação em Psicologia da
Saúde), quatro orientações de
Mestrado sobre o uso do lúdico
em crianças (institucionalizadas
ou hospitalizadas) ou em adultos,
e a fase de tratamento dos dados
das duas pesquisas que vem
participando, uma sobre traços
de personalidade e sexualidade
e a outra aderência e
complacência da criança com
câncer. Inicia nova investigação
sobre brinquedoteca nos
hospitais, abrangendo um grande
número de instituições
hospitalares. Publicou o livro
Rituais e Brincadeiras: o bebê e
a família pela Editora Vozes e
também o capítulo Desen-

volvimento de estratégias
mentais via lúdico, no compêndio
organizado pela Comissão
Organizadora do IV Congresso
de Neuropsicologia e Apren-
dizagem, que teve lugar em Poços
de Caldas.

Prossegue na coordenação
da Coletânea Brinquedo,
Educação e Saúde da Editora
Vozes e também como co-
organizadora e autora do livro O
brincar em diferentes contextos,
resultante do GT na última
ANPEPP. Tomou parte de diversos
congressos, a citar alguns: In-
ternational Toy Library Confer-
ence, apresentando a pesquisa
já mencionada sobre crianças
com câncer; VIII Congresso
Brasileiro de Neuropsicologia
proferindo a palestra O brincar
e a saúde da criança em
educação infantil. Participou
também do Projeto MinC,
gravando um DVD sobre sua
especialidade.

Edda Bomtempo
Cadeira nº 36,

“Washington Vita”
Continua como professora

orientadora do programa de pós-
graduação em Psicologia Escolar
e do Desenvolvimento Humano do
IPUSP. Concluiu a orientação de
um pós-doutorado junto ao
Departamento de Psicologia da
Aprendizagem (PSA), cujo título
da pesquisa desenvolvida foi A
criança enferma e o jogo
simbólico. Participou no
Seminário Nacional sobre
Binquedoteca: a importância do
brinquedo na saúde e na
educação, realizado pela Câmara
dos Deputados em Brasília, com
apresentação do tema:
Importância do brincar para o
desenvolvimento e apren-
dizagem da criança. Foi membro
da banca de defesa da tese de
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doutorado no IPUSP, cujo título foi:
Melhoria da qualidade de vida de
idosos residentes em um asílo,
por meio de atividades vivenciais
programadas. Continua como
assessora ad´hoc de várias
revistas científicas.

Walter Trinca
Cadeira nº 40,

“Walther Barioni”
Mantendo consultório de

atendimento clínico em
psicanálise e em psicoterapia de
orientação psicanalítica, dedica
seu tempo aos pacientes e aos
colegas que o procuram para
supervisão. Também realiza suas
próprias pesquisas, espe-
cialmente aquelas ligadas a um
projeto maior, denominado
“Estudos Psicanalíticos sobre o
Ser Interior”. Além disso, é con-
sultor e supervisor de várias
pesquisas realizadas nos
campos da psicanálise e da
psicoterapia. Tem publicado
artigos científicos e capítulos de
livros relacionados a essas
atividades. Fez a revisão de seu
livro “A Personalidade Fóbica:
Uma Aproximação Psicanalítica”,
cuja nova edição será
brevemente publicada pela
Editora Vetor (São Paulo, SP).

Eunice Soriano de Alencar
M.C.r nº 5

Reportam-se a algumas
importantes realizações da
Acadêmica, realizadas nos
primeiros meses deste semestre.
Coordenou o Simpósio Políticas
públicas para identificação e
educação dos superdotados, na
57ª Reunião da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciência, em Fortaleza, Ceará.
Tomou parte de três simpósios e
de uma comunicação de pesquisa
na Conferência Internacional do
Conselho Mundial para o
Superdotado e Talentoso ,

realizado em Nova Orleans,
Estados Unidos. Mais
recentemente, proferiu a
conferência Criatividade no
Contexto Educacional: três
décadas de pesquisa, na última
Reunião da Sociedade Brasileira
de Psicologia, efetuada em
Curitiba, Paraná. Tem participado
de várias Bancas de Mestrado e
de Doutorado na PUC/Brasília e
em outras universidades dos
Estados da Federação. Publicou
com Maria de Fátima Magalhães
Mariani, o artigo: Criatividade no
trabalho docente, segundo
professores de História: limites
e possibilidades,  na revista
Psicologia Escolar e Educacional
(2005, v.9, n.1, p.27-35).

Maria Helena Novaes Mira
M.C.r nº 6

Suas atividades pro-
fissionais, neste semestre, foram
dirigidas, principalmente, a dar
continuidade ao Programa de
Ativação Cerebral Criativa
(PACC), tendo concluído a fase
de treinamento dos profissionais
interessados em aplicá-lo. Con-
tinua como docente do Programa
de pós-graduação em Psicologia
na PUC do Rio de Janeiro. Para
este fim, tem realizado
supervisões, na qualidade de Co-
orientadora, a alunos de
mestrado, cujas dissertações se
dirigem ao campo da terceira
idade. Participou como Professor
Convidado da Banca Exami-
nadora de Doutorado da
psicóloga Olga Regina Sodré, que
apresentou a pesquisa
denominada, Monges em diálogo
a caminho do absoluto. Estudo
psicossocial do diálogo inter-
religioso monástico.

Além disso, tomou parte do
Seminário sobre Terceira Idade,
patrocinado pela Secretaria Es-
pecial para a Terceira Idade da
Prefeitura Municipal do Rio de

Janeiro. Sua contribuição foi
relativa à participação da Mesa
Redonda: Múltiplos olhares da
mulher idosa.

Norberto Abreu e Silva Neto
M.C.r nº 8

Além das atividades de
orientação dos alunos na pós-
graduação em Psicologia do
Instituto de Psicologia na UnB,
continua como Coordenador do
Programa respectivo e como
Representante do citado Instituto
na Câmara de Pesquisa e Pós-
Graduação nesta instituição de
ensino. Participou, na qualidade
de Presidente, ainda na UnB, da
comissão julgadora da
dissertação de Mestrado de
Roque Tadeu Gui, sob o título
Psique na Polis: individuação e
desenvolvimento político da
personalidade. E também tomou
parte na PUC/Brasília da comissão
julgadora da dissertação de
Patrícia Lima Martins Pederiva,
assim denominada O Corpo no
Processo de Ensino e
Aprendizagem de Instrumentos
Musicais: percepção dos
professores. Ministrou o mini-
curso Psicologia da Religião no
Centro Universitário Luterano de
Manaus.

Escreveu o capítulo,
Wittgenstein e a compreensão
de si mesmo como atividade
filosófica no livro A expressão
do indizível: estudos da filosofia
da Psicologia, organizado por
Maria Helena Freitas e Nuno
Venturinha (Editora Universa,
UcB, Brasília, 2005, p 47-70). Além
disso, participou de várias
reuniões: da comissão conjunta
CAPES/ANPEPP para avaliação
dos periódicos na área de
Psicologia; do Conselho de
Representantes da ANPEPP e do
Fórum de Entidades Nacionais da
Psicologia Brasileira promovido
pelo CFP, como  membro da
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Diretoria da Associação
Brasileira de Rorschach e outros
Métodos Projetivos.

Alberto Pereira Lima Filho
Laureado 2000-2003

Eleito para o cargo em
novembro de 2003, trabalhou
como membro do Executive Com-
mittee da IAJS – International
Association for Jungian Studies
– até agosto de 2005. A IAJS é
uma organização internacional,
multidisciplinar, que zela pela
inserção dos estudos junguianos
em universidades no mundo todo,
bem como pela divulgação e
produção de acadêmicos e
estudiosos da Psicologia Analítica.
Dentre suas atividades, foi
membro integrante da comissão
organizadora e do comitê
científico da Second Joint Aca-
demic Conference – IAAP/IAJS,
realizada na Texas A&M Univer-
sity (EUA), em Julho de 2005, em
College Station. No mesmo
congresso, apresentou trabalho
(When Silence Traps),
coordenou uma mesa redonda e
também a de fechamento do
congresso. Além disso, lecionou
alguns temas em Psicologia do
Desenvolvimento e Tipos
Psicológicos no curso de Pós-
graduação em Psicologia Clínica
da PUC/SP – Núcleo de Estudos
Junguianos – na qualidade de
Professor Convidado. Foi membro
titular da Banca Examinadora que
avaliou a dissertação de
mestrado de Arnaldo Alves da
Motta (Psicologia Social) e
também participou de várias

comissões julgadoras de exame
de qualif icação naquela
universidade. Com a Laura
Villares de Freitas, do IPUSP,
organizou o Encontro de
Psicologia Junguiana, cujo
objetivo foi de apresentar à
comunidade junguiana de São
Paulo, os trabalhos brasileiros
levados ao congresso do Texas.
No momento, o colega se ocupa
com a finalização de seu próximo
livro, destinado ao público em
geral, sobre a visão que homens
e mulheres têm um do outro. Tem
coordenado grupos de estudos
em Psicologia Analítica (em São
Paulo, no Rio de Janeiro e em
Sorocaba) e realizado
atendimentos clínicos que
constituem suas principais
atividades, ao lado da direção dos
diversos cursos em psicologia e
educação oferecidos pela Opus
Psicologia e Educação,
prestadora de serviços por ele
dirigida.

Marina Pereira Rojas
Boccalandro

Laureada 2003-2004
Sempre ativa, retomou neste

semestre a docência no curso de
Psicologia da PUC/SP, após o
término de sua gestão como
Diretora da Clínica Psicológica
nesta universidade. Ministrou
matéria eletiva sobre Transtorno
de Pânico, continuou com a
supervisão de vários TCC
(Trabalhos de Conclusão de
Curso), cujos temas foram
anunciados na notícia anterior e
também tomou parte da equipe de

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
que remetam tais informações à Secretaria, durante o último mês do quadrimestre 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 1º de março de 2006.

triagem da Clínica Psicológica
referida. Participou do Grupo de
pesquisa do CNPq, Corpo e
Terapias Corporais. Quanto a
publicações, lançou o livro As
virtudes na psicoterapia e na
qualidade de vida (Livro Pleno,
2005) e constam do prelo em co-
autoria, duas obras: Uma relação
amorosa e sua análise
psicológica, com Noely Montes
Moraes e outras;  Psicologia e
Religião, organizado por
Angerami-Camon. Além disso,
realiza atendimentos clínicos, em
consultório.

Francisco Martins
Laureado 2004-2006

Neste semestre, o colega
após o recebimento do Prêmio
Academia Paulista de Psicologia,
realizou alguns ajustes à obra
outorgada, para colocá-la na
forma de livro, encaminhado-a
para a publicação pela Editora
PUC/MG. Participou, a convite, de
um simpósio no Congresso
Brasileiro de Psicoterapia e de um
outro no Congresso Brasileiro de
Psiquiatria. Continua com as
atividades docentes no Instituto
de Psicologia (Teorias e Técnicas
Psicoterápicas) e na Faculdade
de Medicina (Fundamentos da
Psicopatologia), ambas entidades
pertencentes à UnB. Participou do
convênio sobre pesquisa em
Psicanálise e Psicopatologia, com
o Instituto Superior de Psicologia
Aplicada de Portugal, e sobre
Saúde Mental e Emigração com a
Universidade de Kent do Reino
Unido.
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