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I. ATOS DA ACADEMIA

• Abertura e inscrição de candidatos para Cadeiras vagas
Opening for inscription of candidates for the open Chairs

Estando abertas, no período de 25 de abril a 05 de junho, as inscrições
para as Cadeiras vagas nº 28 “Maria da Penha” e nº 17 “Jean Maugüé”,
inscreveram-se a Profª. Dra. Maria Regina Maluf e a Profª. Dra. Marilda E. N.
Lipp. Essas inscrições foram aceitas para serem submetidas à eleição, de acordo
com os requisitos estatutários e regimentais desta Academia. Para fins de
conhecimento dos Titulares votantes, são divulgadas no Boletim, as apreciações
curriculares dos candidatos. Publicou-se, no número anterior (ano XXVI, nº. 01/
06, p. 7-10), a apreciação da primeira candidata. Em relação à da segunda, esta
Academia fará divulgação em tempo oportuno.

Entrementes, registraram-se os falecimentos dos Acadêmicos: Juan
Pérez-Ramos (26/04/2006), ocupante da Cadeira  nº 13 e Agostinho Minicucci
(15/07/2006), da Cadeira nº 39, sendo estas declaradas vagas para receber
inscrição de candidatos no período de 10 de agosto a 10 de novembro do corrente
ano. Além dessas duas vagas, acrescenta-se a da Cadeira nº 7, resultante da
aplicação dos Arts. 15 do Estatuto e do Regimento Interno, com inscrições para
a sua candidatura dentro do período acima citado. Até o momento, inscreveu-se
também o Prof. Dr. Francisco B. Assumpção Jr., sendo aceita sua candidatura
em conformidade com o Art. 4º, § 2º do Estatuto e Art. 3º, § 2º e § 3º do Regimento
Interno. Publica-se, neste número do Boletim, a apreciação curricular desse
candidato em atenção ao Art. 3º § 4º do referido Regimento, para dar a conhecer
aos Acadêmicos votantes os méritos do potencial Titular, para fins de eleição.

Apreciação curricular do Prof. Dr. Francisco B. Assumpção Jr.

Originário da capital do Estado de São Paulo, fez seus primeiros estudos
em colégio de padres agostinianos espanhóis, no qual permaneceu até o final
do segundo grau (hoje, ensino médio). Ao final desse período, iniciou a
Faculdade de Medicina na Fundação Universitária do ABC, buscando concretizar
o interesse pela Psiquiatria e pelo desenvolvimento psicológico das crianças,
estimulado pela influência de dois importantes professores: Maria Aparecida
Sampaio Zacchi, pediatra interessada em Pediatria Social e Paulo Fraletti,
psiquiatra clássico, da escola de André Teixeira Lima, voltado para a Psiquiatria
Forense. Ao final do curso (em 1975), desejoso de aprofundar-se na citada
área, dirigiu-se ao serviço de atendimento, ensino e pesquisa da APAE/SP,
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coordenado pelo professor Stanislau Krynski (ex-ocupante da Cad. 37),
praticamente um dos pioneiros da saúde mental infantil em nosso país, com ele
permanecendo e por ele influenciado até sua morte. Dessa maneira,
paralelamente à visão nosológica e nosográfica dos quadros clínicos de natureza
psicológica na criança, passou a estudar a interface da Psiquiatria Infantil com
a Psicologia do Desenvolvimento, com a Genética e com a Neurologia.

Com o decorrer do tempo e o ingresso no Serviço de Psiquiatria da Infância
e da Adolescência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, dirigido pela Profª. Eneida Batistete Matarazzo,
motivou-o a realizar o mestrado e o doutorado no campo da Psicologia Clínica,
para estender sua formação na área da infância e da adolescência, então
embasada nos modelos médico-biológicos. Ambos foram feitos no programa de
Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo sob a orientação da Profª. Dra. Rosa Maria Macedo. Com o primeiro,
desenvolveu trabalho referente ao desenvolvimento cognitivo de crianças com
síndrome de Down submetidos, ou não, a programas de estimulação precoce e
com o doutorado, estudou a viabilidade de projetos residenciais para
adolescentes com deficiência mental, visando proposta de solução para o
processo de crescimento e envelhecimento em tais pessoas.

Dessa maneira, tornou-se indissolúvel sua relação com a Psicologia, bem
como seu interesse pelos transtornos de desenvolvimento infantil. Assim, a
relação com a vida acadêmica, representada pelo convívio com especialistas
no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo, fazia-se necessária viabilidade de, paralelamente à docência na
graduação em Medicina, poder iniciar orientações de pesquisas no programa
de pós-graduação em Psiquiatria. Participou de estágio pós-doutorado no
Maudsley Hospital da Universidade de Londres, junto ao serviço de Psiquiatria
Infantil dirigido, na época (1990), pelo prof. Michael Rutter.

Realizou o concurso de Livre Docência, desta feita no Departamento de
Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo,
defendendo a tese “Autismo Infantil: um algoritmo clínico”. A partir daí cristalizou
o seu interesse pelos transtornos de desenvolvimento, com maior ênfase nos
quadros invasivos, o que pode ser observado a partir de suas publicações e
orientações de pesquisas, a maioria delas referente ao tema em questão.

Assim, no âmbito da temática infância, com preponderância nos temas
referidos acima, organizou aproximadamente onze livros, escreveu sete e
publicou mais de 85 artigos especializados em Psicologia e Psiquiatria da Infância
dentro e fora do Brasil, privilegiando aspectos de diagnóstico e de intervenção
psicossociais nos quadros clínicos infantis, de natureza psicológica. Dentro
dessa produção, cabe destacar a organização do Tratado de Psiquiatria da
Infância e da Adolescência, com mais de 50 co-autores, e que se constitui na
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única obra do tipo em todo o País. Organizou também o livro Psiquiatria Infantil
Brasileira: um esboço histórico, a primeira tentativa de organizar os
conhecimentos, ainda esparsos, sobre a especialidade em questão. O livro
Semiologia na infância e na adolescência, de sua autoria, mostra a mesma
preocupação em sistematizar a área, na sua abrangência e na sua interface
com a Psicologia da Infância.

Todas essas publicações caracterizam sua preocupação docente voltada
para a formação de pessoas dedicadas ao estudo do desenvolvimento na
infância e também na adolescência e seus distúrbios, nas mais diversas regiões
do País. Isso porque a saúde mental destinada a esses períodos do
desenvolvimento constitui-se em uma área ainda por desenvolver-se plenamente
em nosso meio, em que pese sua necessidade e demanda populacional. Esse
interesse na divulgação e na estruturação desse campo torna-se evidente por
ter sido um dos profissionais que instituíram e organizaram o programa de pós-
graduação em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Mackenzie.
Dentro dessa dimensão, a atividade institucional também permeou sua vida
profissional, uma vez que foi presidente da Associação Brasileira de
Neuropsiquiatria da Infância e da Adolescência (ABENEPI), exercendo a
coordenadoria do Departamento de Psiquiatria da Infância e da Adolescência
da Associação Brasileira de Psiquiatria e tendo sido um dos responsáveis pelo
estabelecimento do exame para obtenção do título nessa sub-área. Exerceu
ainda a função de Secretário do Departamento de Psiquiatria Infantil da
Associação Latino-americana de Psiquiatria (APAL), o que ainda mais
caracteriza o interesse e a dedicação pela estruturação desse conjunto de
conhecimento.

Em 2005, após exame de seleção, em que se inscreveram 18 candidatos,
foi aprovado em primeiro lugar, assumindo o cargo de Professor Associado do
Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo, reiterando, assim, o interesse e a dedicação pela área em questão.
Pretende, dessa forma, prosseguir com seu trabalho didático e de pesquisas,
privilegiando novos conhecimentos referentes aos distúrbios do desenvolvimento,
em especial os invasivos.

• Designação de Membro Correspondente
Appointment of Correspondent Member

Em reunião da Diretoria desta Academia de 25/04/2006, foi designada
Membro Correspondente, a Profª. Dra. Nádia Maria Dourado Rocha, face sua
apreciação curricular, abaixo descrita e em conformidade com as normas
estatutárias e regimentais vigentes:


