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participando do projeto Memória e História da Psicologia no Brasil: o
caleidoscópio institucional da área Psi, apresentado pela profa. Dra. Ana Jacó
a CAPES, em nome  da UERJ, UFMG e PUC-SP, tendo por objetivo compor
dicionário das instituições que promovem a Psicologia no Brasil até 1980.

Em síntese, a Profª. Dra. Nádia Maria Dourado Rocha tem contribuído de
maneira significativa na produção científica, principalmente no campo da História
da Psicologia, organizando revistas, participando da consultoria editorial de
diversos periódicos especializados e dirigindo movimentos em prol do bem-
estar dos psicólogos.

• Projeto: O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento
Humano: Ato Solene de oferta da primeira coleção de DVDs
Project: The Legacy of Psychology for the Human Development:

Solemn Act of the first DVDs collection release

O citado Ato fará parte das Comemorações da Semana do Psicólogo,
organizadas pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, que terão
lugar no Serviço de Biblioteca e Documentação (Av. Prof. Mello Moraes, 1721,
Cidade Universitária), durante os dias 28 de agosto a 1º de setembro do corrente
ano.

Essas comemorações serão inauguradas pela Profª. Dra.  Maria  Helena
Souza  Patto, Diretora do Instituto e incluirão cursos sobre preparação de artigos
científicos, divulgação de eventos na BVS-Psi e de espaço virtual do psicólogo;
mesas redondas; coletiva de autores; feira de livros; além do Ato Acadêmico
sobre a citada coleção. O mesmo será realizado no dia 28 de agosto, iniciando-
se às 16h00, com pronunciamento do Prof. Dr. Arrigo Leonardo Angelini,
Presidente da Academia, que aproveitará a oportunidade para agradecer ao
Ministério da Cultura e ao CRP - 6ª Região, pelo apoio econômico e cultural
prestado ao Projeto, além da ajuda efetuada pela biblioteca do IPUSP. A seguir,
será realizada projeção do DVD introdutório da coleção e o oferecimento formal
dos exemplares aos Acadêmicos, aos representantes das 100 bibliotecas
pertencentes à Rede Brasileira de Bibliotecas na área de Psicologia (Rebap) e
representantes do CRF e dos CRPs.

Para divulgação dos acontecimentos incluídos nessas comemorações
serão distribuídos folders e convites como também veiculadas informações via
Internet (www.ip.usp) a fim de facilitar ao público interessado a participação neste
importante evento. Acadêmicos e laureados são especialmente convidados.


