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V. NOTÍCIAS DOS ACADÊMICOS E LAUREADOS

Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1

“Franco da Rocha”
Participou como membro

efetivo das seguintes Bancas
Examinadoras no Programa de
Estudos Pós-Graduados em
Psicologia Clínica da PUC/SP:
Qualif icação de Eduardo
Goldenstein sobre o tema Dando
voz aos médicos com prática em
hospital humanizado; e  de
Mestrado de Artur Thiago
Scarpato intitulado Investigação
da contra-transferência pelo
método de Stanley Keleman. Na
USP, campus de Ribeirão Preto.
Também tomou parte, como
membro efetivo, da defesa da
dissertação de Mestrado de
Juliana Vendrúsculo, sobre o
tema A criança curada de
câncer: um momento de
passagem. Foi convidada a
participar, como membro efetivo,
do concurso para Professor
Adjunto da Universidade Federal
do Paraná, do qual não pôde
aceitar por estar terminando seu
livro, O Aconselhamento
Terapêutico: origens, funda-
mentos e prática, estando,
atualmente, na Editora Thomson
Learning para ser publicado.
Emitiu pareceres a manuscritos
para publicação em periódicos na
área da ciência psicológica.
Continuou com seus aten-
dimentos de adultos em
aconselhamento terapêutico e
com atividades de docência no
Curso de Formação em
Psicoterapia Fenomenológico-
Existencial , do Centro de
Psicoterapia Existencial (São
Paulo). Nesse curso, foi
responsável pelas disciplinas:
Enfoque Fenomenológico da
Personalidade e Aconselha-

mento Terapêutico. Participou
como Titular da Academia Paulista
de Psicologia, na reunião conjunta
com representantes de outras
Academias.

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

“Fernando de Azevedo”
Terminada a reprodução dos

DVDs e a impressão do folheto
que os acompanha, ambos do
projeto O Legado da Psicologia
para o Desenvolvimento
Humano, o colega, coordenador
deste empreendimento, tem
colaborado na sua divulgação.
Para esse fim, realizou contatos
diretos com empresas, mídia e
instituições de ensino, a citar:
Rede Vida de Televisão, Merck
Sharp Dome, Faculdade Tancredo
Neves e Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Itapetininga.
Tem sido intermediário na
participação da Academia nas
reuniões conjuntas com outras
entidades congêneres, para fins
de intercâmbio e projetos
comuns. Participou recentemente
do Fórum Internacional de
Tecnologia Aplicada à Educação,
cujo principal tema foi o impacto
das tecnologias no ensino/
aprendizagem.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

“Almeida Junior”
Na qualidade de Presidente

da Academia Paulista de
Psicologia, participou de uma
reunião com representantes de
entidades assemelhadas, en-
trando em contato com alguns
Presidentes para proposição de
projetos comuns. Continuou
assessorando os passos finais
para a confecção dos DVDs e

do livreto, produção do projeto O
Legado da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano e o
correspondente Ato Solene para
a entrega do material aos
dirigentes das bibliotecas e dos
Conselhos Federal e Estaduais
de Psicologia. Colaborou também
na redação dos verbetes
relativos à Academia e ao Boletim
para fins de publicação no
Dicionário de Instituições, a ser
editado com o apoio cultural do
Conselho Federal de Psicologia e
da CAPES. Terminou, com a
colaboração dos professores Irai
Boccato Alves e Vera Barros de
Oliveira (Cad. nº 35), a coleta de
dados e o seu tratamento da
pesquisa intercultural sobre
comportamento sexual, que
esteve realizando, enviando-os
ao Prof. David Schmitt do
Departamento de Psicologia da
Bradley University  (USA),
coordenador da investigação.
Redigiu verbete sobre a
Associação de Psicologia de São
Paulo nas funções de Presidente
da APP e continuou atuando nos
Conselhos Editoriais de revistas
científicas, inclusive na Comissão
Editorial deste Boletim.

Samuel Pfromm Netto
Cadeira nº 5,

“José Rodrigues Arruda”
A convite da Comissão de

Comunicação Social, fez
exposição no Congresso
Nacional (Brasília) do tema
Televisão educativa no Brasil,
suas origens, desenvolvimento
e estado atual, enfatizando a
problemática da sua pro-
gramação. Participou das
reuniões mensais realizadas em
Piracicaba, para a discussão e o
planejamento de um centro de
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pesquisas e aperfeiçoamento do
professorado do Ensino Fun-
damental. Na Federação do
Comércio do Estado de São Paulo,
foi um dos debatedores nas
palestras proferidas pelo Prof. Dr.
Sérgio Quintella, vice-presidente
da Fundação Getúlio Vargas,
sobre o panorama polít ico
brasileiro e a fragilidade do
Congresso e do Executivo face
à corrupção, e pelo Senador e
ex-Ministro Hugo Napoleão,
sobre o direito de defesa e a
democracia. Prepara, presen-
temente, três livros: Dicionário
Piracicabano, com biografia das
principais figuras do passado de
Piracicaba, como Prudente de
Moraes, Luiz de Queiroz, Senador
Vergueiro, Barão de Monte
Alegre, Sud Mennuci e outros;
Fundamentos da Psicologia; e
Tempo de Valsa, versando, este
último, sobre a história da valsa
no Brasil e no mundo. Um capítulo
desta obra foi recentemente
publicado na revista Notícia
Biográfica e Histórica (v. 37, n.
197, p. 157-186).

José Glauco Bardella
Cadeira nº 8,

“Laerte Ramos de Carvalho”
Através da Vetor Editora

Psico-Pedagógica, da qual é
Diretor Executivo, o colega tem
promovido cursos intensivos,
principalmente destinados a
psicólogos, sobre técnicas de
psicodiagnóstico, orientação
vocacional, aconselhamento e
psicoterapia. Também publicou
livros de temas inovadores
sobre: envelhecimento; psico-
terapia de casais; Psicologia
Jurídica; avaliação psicológica e
grafologia, como também provas
psicológicas de natureza
projetiva, de habilidades mentais
e de lateralidade.

Salomão Rabinovich
Cadeira nº 9,
“Mario Yahn”

Continua com seu empenho
em defesa da preservação da
saúde através da mídia e das
entidades que dirige. É
constantemente chamado para
entrevistas nos canais de
televisão, sendo que a última que
concedeu foi na TV Record,
sobre acidentes de trânsito
ocorridos ultimamente. Participou
do 1º Encontro de prevenção
sobre acidentes e violência
promovido pela Secretaria da
Saúde do Estado de São Paulo.
Prossegue com a direção da
AVITRAN (Associação em prol
das Vítimas de Trânsito), dando
especial atenção ao Centro para
Auxiliar Acidentados, unidade da
Associação, como também ao
atendimento clínico nessa
especialidade.

Maria Margarida M.J. de
Carvalho

Cadeira nº 11,
“Roger Bastide”

Prossegue na formação de
pessoal especializado na área de
Psico-oncologia, sua espe-
cialidade, coordenando e minis-
trando os cursos de espe-
cialização em: Psico-oncologia,
Psicossomática e Psico-
neuroimunologia do câncer no
Núcleo de Ensino e Pesquisa em
Psico-oncologia (NEPPON),
Psico-oncologia, na Faculdade
Christus, em convênio com o
Hospital do Câncer em Fortaleza
(CE) e Hipnoterapia e Psico-
oncologia, no Centro de Estudos
do Hospital São Luiz, em São
Paulo, SP. Atuou como Presidente
da Comissão Científica do IX
Congresso Brasileiro de Psico-
oncologia. Ministrou, nele, o curso
Introdução à Psico-oncologia e
também coordenou a Mesa

Redonda: Qualidade de vida na
morte  e dirigiu a vivência:
Arteterapia.

Margarida H. Windholz
Cadeira nº 12,

“Raul Carlos Briquet”
Prossegue no atendimento de

crianças com distúrbios inva-
sivos do desenvolvimento e
também prestando assessoria a
classes especiais que atendem
alunos com esses quadros
clínicos, prevendo sua inclusão
gradual nos programas educa-
cionais desenvolvidos nas
classes de ensino comum. Para
este fim, realiza visitas às escolas
e também é responsável por
cursos de preparação de
professores e pais. Tem utilizado,
como recurso didático, os
trabalhos traduzidos por ela e
colaboradores: Comunidade
Virtual de Autismo e o manual
Ajude-nos a Aprender, de Kathy
Lear, como também o seu livro
Passo a passo, seu caminho,
destinado ao desenvolvimento de
habilidades básicas para a
aprendizagem escolar.

Juan Pérez-Ramos
Cadeira nº 13,
“Renato Kehl”
(in memoriam)

Registram-se, neste número
do Boletim, algumas das recentes
atividades e produções cien-
tíficas efetuadas pelo saudoso
colega (falecido em 26 de abril
do presente ano) nos últimos
tempos que antecederam ao seu
falecimento. Alguns desses
trabalhos serão publicados neste
periódico e outros estarão à
disposição dos interessados no
Acervo Técnico e Científico da
Academia. Sempre produziu
muito, demonstrando motivação
genuína pela ciência psicológica;
são exemplos dos seus artigos
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mais recentes: Psicologia
Positiva, História da Psicologia (a
História era um dos campos do
conhecimento que sempre
revelou grande interesse),  e
temas específicos descobertos
na atualidade e ainda assuntos
próprios de sua especialidade, a
Psicologia Organizacional. Como
membro da Diretoria, participou
ativamente, como sempre, até a
reunião realizada no dia anterior
ao seu falecimento, demonstran-
do real interesse pelos assuntos
que eram desenvolvidos.

Mathilde Neder
Cadeira nº 14,

“Aníbal Silveira”
A colega, como antes, segue

com suas funções na qualidade
de docente do curso de pós-
graduação em Psicologia Clínica
na PUC/SP, responsabilizando-se
pelo Núcleo de Psicossomática e
Psicologia Hospitalar e também
coordenando o curso de
Psicologia da Saúde Hospitalar
integrado à referida unidade.
Supervisiona pesquisa e
atendimento clínico dos alunos do
Curso de Especialização em
Terapia Familiar, no qual também
ministra aulas. Proferiu uma
conferência sobre a prática da
resiliência em hospitais no
Congresso de Reabilitação
promovido pelo Hospital São
Camilo e Hospital das Clínicas nas
correspondentes Divisão de
Medicina em Reabilitação. Tem
participado de Bancas
Examinadoras de Titulação
universitária tanto na PUC/SP
como em outras universidades.
Fez parte, recentemente, de uma
Banca Examinadora de Livre-
Docência no Instituto de
Psicologia da USP.

Waldecy Alberto Miranda
Cadeira nº 15

“Roberto Mange”
O principal trabalho do

Acadêmico nesses últimos
meses constituiu na seleção de
pessoal de grandes empresas
públicas e privadas, tanto em São
Paulo, como em outros Estados
da Federação. Continua
assessorando organizações no
setor de recursos humanos e
também realizando diagnóstico e
orientação a executivos e ao
pessoal técnico de empresas
paulistas. No que diz respeito à
Academia, na qualidade de
Diretor da Comissão de Eventos,
vem colaborando na organização
do Ato Solene que realizar-se-á
para o oferecimento formal às
bibliotecas do País e aos
Conselhos Federal e Estaduais
do produto resultante do projeto
O Legado da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano.
Participou, recentemente, como
Titular da Academia Paulista de
Psicologia, de uma reunião
conjunta com presidentes ou
outros representantes de
Academias nacionais e
internacionais, para fins de
intercâmbio e colaboração em
programas comuns.

Eda Marconi Custódio
Cadeira nº 20,
“João Toledo”

Nestes últimos meses, a
participação em Bancas
Examinadoras e em eventos
nacionais, a realização de
publicações como também a
docência na graduação e pós-
graduação dos cursos de
Psicologia na UMESP e na USP,
constituíram as principais
atividades profissionais da
Acadêmica. Tomou parte de três
Bancas de Doutorado, uma delas
na qualidade de Presidente, no
IPUSP: de Hllda Rosa Capelão
Avoglia sobre avaliação
psicológica contextualizada, com
ênfase nas visitas no lar e na
escola; de Keli Cristina Lara
Campos sobre construção de

uma escala de empregabilidade;
e a de George Souza Barbosa
com a tese relativa à resiliência
em professores do ensino
fundamental mediante aplicação
e validação de um questionário
sobre este construto adaptado
pelo próprio candidato. Ainda
participou da Banca Examinadora
de Doutorado na Faculdade de
Medicina (USP) na área de
cirurgia plástica. Desta vez,
examinou a tese: Cirurgia e
rejuvenescimento facial: um
estudo da imagem corporal e da
qualidade de vida, de Sandra
Faragó Magrini. E, para completar
suas atividades em comissões
examinadoras em pós-
graduação, tem sido membro de
vários exames de qualificação,
em ambas as universidades.
Quanto a eventos, destaca-se o
IV Congresso Nacional da
Associação Brasileira do
Rorschach e Métodos Projetivos,
realizado em Brasília, no qual fez
parte da Mesa Redonda:
Desafios para o ensino das
técnicas projetivas. Publicou o
artigo : O uso do teste A
Percepção Infantil (CAT-A) em
crianças com déficit de atenção
- hiperatividade: um estudo de
validade, na obra Métodos
Projetivos: instrumentos atuais
para a investigação psicológica
e cultural publicado pela Vetor
Editora Psicopedagógica Ltda.,
organizado por Silva Neto, N. A.
e Amparo, D. M.

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,

“Raul de Moraes”
O colega continua como

gestor na área dos Cursos
Seqüenciais junto à UMC, função
que estende ao Curso Tecnologia
em Turismo e Hotelaria e aos
cursos de pós-graduação lato
sensu  em Marketing  da
Qualidade Total e também em
Controladoria Estratégica .
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Prossegue com suas aulas no
Programa de Mestrado em
Administração e em Educação na
UNIMONTE (Santos), além de
responsabilizar-se pela docência
sobre Psicologia Organizacional,
também em nível de pós-
graduação na PUC/SP, UNIFIL
(Centro Universitário Filadélfia),
Universidade São Marcos,
UNISUL e CEUNSP (Centro
Universitário Nossa Senhora do
Patrocínio), ECA-USP e na
Fundação Instituto de
Administração Ford-SBC.
Ademais desta intensa e
abrangente atividade docente, o
colega coordenou o evento
Hotelaria: Panorama Futuro na
UMC e ministrou workshop sobre
desenvolvimento gerencial na
Superintendência de Finanças na
SABESP. Continua com funções
de consultoria através de uma
prestadora de serviços sob sua
direção. Publicou o artigo
Treinamento em enfermagem;
desenvolvimento de equipe e
potencial criativo, na Revista IPH
(Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento e de Pesquisas
Hospitalares) (a. 4, nº 7, 2006).

Geraldina Porto Witter
Cadeira nº 23,

“Dante Moreira Leite”
São publicações impor-

tantes, participação em diversos
eventos, coordenação em grupo
de pesquisas e em comissões
examinadoras de Doutorado,
Mestrado e TCC que caracterizam
suas atividades nesse últimos
meses. Organizou, com outros
colegas, o importante livro
Comunicação e Produção
Científica; contexto, indicadores
e avaliação (Angellara Editora,
Campinas, 2006), publicando
nele o capítulo Produção
científica: escalas de avaliação.
É necessário informar aos

leitores que a citada obra trás em
seu bojo informações difíceis de
serem encontradas, sobre
editoração de revistas
psicológicas e sua avaliação.
Escreveu também, em co-autoria,
os artigos Preparo para a
cirurgia: teste de programas
para redução da ansiedade de
crianças e mães e Produção
científica: análise de resumos de
dissertações e teses de três
instituições de ensino superior
no livro Psicologia da Saúde:
pesquisa e práticas, publicado
por Miyazaki, M.C.O.S.,
Domingos, N.A.M. e Valerio, N.I.
(THS Arantes Editora, São José
do Rio Preto, 2006), prefaciando-
o, também. Na Revista Estudos
de Psicologia (PUC Campinas, v.
23, n.1, 2006), publicou o artigo
Tarefas de desenvolvimento do
adulto idoso , além de
contribuições, em linguagem
coloquial, ao Diário de Mogi.
Tomou parte de eventos como na
XVI Semana de Psicologia:
Psicologia, Ética e Áreas de
Atuação, proferindo a palestra
Ética e Pesquisa: Questões de
Autoria; no IV Congresso de
Educação Física do Alto Tietê, a
palestra Ética e o Pesquisador e
na III Jornada de Psicologia da
Saúde,  a conferência Pes-
quisando em Psicologia.
Continua como líder do grupo de
pesquisa sobre idoso e como
integrante do grupo de avaliação
de produção científica, ambos do
CNPq. Participou da Banca de
Doutorado, examinando a tese
denominada Discurso científico
em Fonoaudiologia: análise de
pesquisas (FFLCH/USP) de
Bernadete Mazzafera; do
Mestrado,  julgando a dissertação
Compreensão e estímulo para
leitura na quinta série do ensino
fundamental de Cristina Maria A.
Bachert e também atuou em

comissões de avaliação de
vários TCC sobre temas de
leitura, terceira idade, dificuldades
de atenção e motivação na
aprendizagem. É com justiça que
a colega recebeu homenagem,
pela formação de recursos
humanos para a pesquisa, do
Serviço de Psicologia do Hospital
de Base da Faculdade de
Medicina de São José do Rio
Preto.

José Fernando Bitencourt
Lomônaco

Cadeira nº 26,
“Simões de Paula”

Neste semestre, participará
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 no mês de setembro de
2006. Ao mesmo tempo, também
estará envolvido na organização
do VIII Congresso Nacional de
Psicologia Escolar e Educacional,
a ser realizado em abril p.f., na
cidade de São João Del Rey, em
Minas Gerais, numa promoção
conjunta da Associação
Brasileira de Psicologia Escolar e
Educacional (ABRAPEE) e da
Universidade Federal de São
João Del Rey. Continua seus
trabalhos de orientação de
mestrados e doutorados no
Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano do
Instituto de Psicologia da USP.

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

De suas atividades
atividades profissionais destaca-
se a importante conferência:
Reabilitação neuropsicológica
das doenças degenerativas,
proferida na III Jornada de
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Neuropsicologia da Divisão de
Medicina de Reabilitação do
HCFMUSP, realizada sob os
auspícios dessa unidade e do
Centro de Aprimoramento de
Pessoal daquele Hospital.

Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
“Paula Souza”

Suas atividades, neste último
quadrimestre, centralizaram-se
em publicações; participação em
Bancas Examinadoras; atuação
em eventos, em Associações
profissionais, em pareceres a
manuscritos de revistas
científicas e, principalmente, em
atividades do próprio sodalício.
Elaborou dois verbetes, um sobre
a Academia e outro sobre este
Boletim para o Dicionário de
Instituições que será editado com
o apoio cultural do CFP e CAPES,
além de publicar o editorial no
último número da revista
Brinquedista e também o
referente ao presente Boletim.
Participou da Banca Examinadora
de Doutorado, na qualidade de
membro efetivo, de Hilda Rosa
Capelão Avoglia, cuja tese foi
assim denominada: Avaliação
Psicológica: a perspectiva
sócio-familiar nas estratégias
complementares à prática
clínica infantil. Apresentou o
trabalho O lúdico como promotor
da humanização hospitalar no
GT Brinquedo, Aprendizagem e
Saúde  do XI Simpósio da
ANPEPP (Florianópolis, SC). Ao
ser eleita membro da Diretoria da
ABECIP (Associação Brasileira
de Editores Científicos em
Psicologia), colaborou com a
elaboração do seu Estatuto e com
a revisão dos critérios de
avaliação de revistas científicas
em Psicologia. Também tomou
parte de várias reuniões do

Conselho Deliberativo da
Associação Internacional de
Brinquedotecas. Em relação às
atividades da Academia,
destacam-se os contatos
pessoais com a Universidade São
Marcos e com o Conselho
Regional de Psicologia - 6ª.
Região, para solicitação de apoio
cultural à impressão do manual
complementar aos DVDs do
Projeto MinC e também deste
Boletim. Tem cooperado na
organização do Ato Solene para
oferta do material do citado
Projeto. Tomou parte na reunião
conjunta de Academias para
decisões de assuntos comuns.
Inicia supervisão de uma pesquisa
sobre crianças cocleadas. E
ainda, como síntese de sua vida
profissional, concedeu entrevista
a Glaucia Leal, cujo conteúdo foi
publicado na Revista Viver, mente
& cérebro (a. XIV, nº 159, 2006).

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

Na UMESP, na qual é
Professora Titular, continua
ministrando a disciplina
Processos Cognitivos e Ciclo
Vital  no Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da
Saúde, além de orientar
dissertações, supervisionar
estágios em Psicologia aplicada
à Educação e pesquisas em nível
de graduação, assim como
realizar investigações de própria
autoria e co-autoria, como a de
traços de personalidade e
sexualidade (fase final) e a
denominada Brinquedotecas
hospitalares e sua qualidade,
abrangendo, esta, vários
municípios paulistas e capitais de
outros Estados. Continua como
membro da Comissão Editorial da
Revista Mudanças, publicada pela
citada universidade e na

organização do livro Psicologia
da Saúde, teoria e prática, a ser
publicado pela editora dessa
instituição universitária.
Participou recentemente da
Banca Examinadora de Livre-
Docência no IPUSP, de Nelson da
Silva Junior, analisando sua tese
A expressão das formas lógicas
na linguagem natural e na
psicopatologia, e tomou parte no
XXVI International Congress of
Applied Psychology (trabalho
apresentado: Estratégias lúdicas
como suporte terapêutico para
crianças com câncer) e do XVIII
International Congress for
Cross-Cultural Psychology
(trabalho apresentado: Saúde e
bibliotecas de brinquedos
educacionais no Brasil), ambos
realizados na Grécia. Em termos
de associações profissionais, é
presidente do Conselho
Deliberativo da Associação
Brasileira de Brinquedotecas e
membro do Conselho da
International Toy Library
Association.

Edda Bomtempo
Cadeira nº 36,

“Washington Vita”
Neste semestre, estará

ministrando a disciplina
Brinquedo, Aprendizagem e
Escola  no curso de pós-
graduação em Psicologia Escolar
e do Desenvolvimento Humano no
IPUSP. Participou de Bancas de
defesa de doutorado no citado
Instituto, sob sua orientação, e
como membro de uma Banca de
Mestrado na Universidade
Federal de Uberlândia - MG.
Publicou o artigo O papel da bruxa
no imaginário infanti l  em
colaboração com Fabiane de
Amorim Almeida e Marcia Cecilia
V. Canete no Boletim de
Psicologia (vol. LV, nº 122, 2005).
Participou recentemente no
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XXVIII International Congress of
the International Association for
Cross Cultural Psychology com
a apresentação do trabalho:
Health and educational toy
libraries in Brazil  em
colaboração com Vera Barros de
Oliveira (Cad. 35). Continua com
seus trabalhos de orientação de
doutorado no Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Escolar
e do Desenvolvimento Humano do
IPUSP e como Conselheira da
Fundação ABRINC e da
Associação Brasileira de
Brinquedotecas.

Walter Trinca
Cadeira nº 40,

“Walther Barioni”
Suas atividades estão

concentradas no atendimento e
na pesquisa clínica. O
atendimento é voltado à
psicanálise e à psicoterapia de
orientação psicanalítica. A
pesquisa consiste no
acompanhamento de casos
clínicos, seja no consultório, seja
na supervisão ou, ainda, através
de projetos desenvolvidos por
alunos de mestrado e de
doutorado em várias
universidades brasileiras. A
ênfase desses projetos está
relacionada ao Procedimento de
Desenhos-Estórias e ao
Procedimento de Desenhos de
Família com Estórias, que são
técnicas de investigação clínica
da personalidade, de autoria do
colega. Continua escrevendo e
publicando. Fez a revisão
completa de seu livro A etérea
leveza da experiência, que
passa a se intitular Psicanálise
e transfiguração: a etérea leveza
da experiência, a ser publicado
pela Editora Vetor (SP). Está em
fase final do seu novo livro O ser
interior na psicanálise , um
trabalho de síntese que visa

explicitar um modelo geral  para a
compreensão das perturbações
psíquicas sob o ponto de vista
psicanalítico.

Maria Helena Novaes Mira
M.C.r nº 6

Seus trabalhos, neste
semestre, têm-se centralizado
em dar continuidade na aplicação
do PACC (Programa de Ativação
Cerebral Criativa) e também no
aperfeiçoamento de educadores
das diversas regiões do País.
Quanto ao programa de ativação
cerebral, está utilizando-o em
pessoas mais comprometidas e
mais idosas do grupo da terceira
idade que vinha trabalhando
antes. Preparou também o
8ºmódulo do programa com
exercícios derivados do seu livro
As gerações e suas lições de
vida: aprender em tempo de viver
(2005, Loyola) para outros tipos
de experiências na ativação
cerebral. Em relação ao
aperfeiçoamento de educadores,
ministrou a disciplina Funda-
mentos psico-socioculturais na
sociedade contemporânea, junto
ao Departamento de Educação do
Exército, participando delas um
grande número de educadores
procedentes de diversas regiões
do País. Entrementes, continua
coordenando pesquisas sobre o
PACC com alunos da graduação
em Psicologia e também projetos
sociais do NEAN (Núcleo de
Estudos e Ações sobre o Menor)
na PUC do Rio de Janeiro.

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

Além das funções
administrativas na coordenação
do programa de pós-graduação
em Psicologia e como membro do
Conselho do Instituto de
Psicologia e da Câmara de Pós-
Graduação e Pesquisa da UnB,

ministrou a disciplina Tópicos
Especiais em Psicologia da
Personalidade do curso de
graduação em Psicologia.
Participou do XI Simpósio de
Pesquisa e Intercâmbio científico
da ANPEPP, como Membro do GT
História da Psicologia. Publicou,
como organizador, o l ivro
Resumos do IV Congresso
Nacional da Associação
Brasileira de Rorschach e
Métodos Projetivos intitulado
Métodos Projetivos:
Investigações Psicológicas,
Cultura e Subjetividade (258
págs.) publicado pela Casa do
Psicólogo e também organizou;
Métodos Projetivos:
instrumentos atuais para a
investigação psicológica e
cultura (836 págs.) publicado
pela Vetor Editora Psico-
pedagógica Ltda. Foi eleito
Presidente da Associação
Brasileira de Rorschach e
Métodos Projetivos.

William Barbosa Gomes
M. C. r. nº 09

Neste semestre participou
dos seguintes eventos: XXIV
Encontro Anual Helena Antipoff e
do V Encontro Interinstitucional de
Pesquisadores em História da
Psicologia realizado na
Universidade Federal de São
João del Rei – MG; XI Simpósio de
Pesquisa e Intercâmbio Científico
da ANPEPP, como coordenador do
Grupo de Trabalho em História da
Psicologia, e da IV International
Conference on the Dialogical
Self, em Braga Portugal, com os
trabalhos Reflective versus
ruminative internal dialogue on
problem solving e dialogicality
and self narratives in brazilian
adults’ Personal position
repertoires. As orientandas com
trabalhos concluídos foram:
1) dissertação - Daniela Benites

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXVI, nº 2/06: 92-98



98

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 novembro de 2006.

(Interferência da auto-eficácia em
falhas de memória prospectiva e
retrospectiva em adultos jovens
e idosos) e Leda Pibernat Pereira
da Silva (O percurso histórico do
serviço de psicologia do hospital
de clínicas de Porto Alegre); 2)
Tese - Mariela Michele (O self
semiótico: Desenvolvimento
interpretativo da identidade como
um processo dramático). No
próximo semestre estará na
Universidade de Michigan – EUA
para realização de um Estágio
Senior com bolsa do CNPq.

Alberto Pereira Lima Filho
Laureado 2000-2003

Temporariamente licenciado
de suas atividades junto ao
Núcleo de Estudos Junguianos da
PUC, ocupou-se com o exame de
dissertações de mestrado em
Psicologia Clínica na PUC/SP: de
Márcia Loureiro Baptista e de
Alexandre Schmitt, com o exame
de qualificação da candidata
Maria Beatriz Vidigal Barbosa de
Almeida e do mestrado em
Psicologia Escolar e do
Desenvolvimento Humano,
Instituto de Psicologia da USP.
Junto com Laura Villares de
Freitas, organizou um conjunto de
textos a ser publicado pelo
Boletim de Psicologia, editado pela
Associação de Psicologia de São
Paulo (antiga Sociedade de
Psicologia de São Paulo). No
período, dedicou-se à
organização, divulgação e
realização de dois projetos da

Opus Psicologia e Educação, da
prestadora de serviços dirigida
pelo colega: Seminários Clínicos
(estudos clínicos sob o enfoque
da Psicologia Analít ica) e
Seminários Culturais (aplicação
do conhecimento da Psicologia
Analítica ao exame de eventos
artísticos, científicos e sociais,
numa perspectiva multi-
disciplinar). Participou, também,
do planejamento do Fórum de
Psicologia Junguiana, que está
ainda por acontecer.

Marina Rojas Boccalandro
Laureada 2003-2004

Continua participando da
equipe de triagem da Clínica
Psicológica da PUC/SP e também
do Grupo de Pesquisa do CNPq:
Corpo e Terapias Corporais.
Inicia, em agosto, uma disciplina
eletiva no curso de graduação em
Psicologia, também na PUC/SP,
com o nome de Transtorno do
pânico, um olhar na
Psicossíntese. Estão no prelo,
os livros anunciados no Boletim
anterior, dos quais é co-autora. A
colega tem atuado como
parecerista de revistas nacionais
de Psicologia e também sendo
responsável por atendimentos
clínicos em consultório e na
citada clínica.

Claisy Maria Marinho-Araujo
Laureada 2004-2005

Além das funções docentes
que exerce junto ao
Departamento de Psicologia

Escolar e do Desenvolvimento do
Instituto de Psicologia da UnB, já
citadas no Boletim anterior, a
colega orienta pesquisas no
correspondente programa de
pós-graduação, cujos objetivos
são os seguintes: consolidação
da identidade, formação e
atuação de psicólogos escolares;
desenvolvimento e avaliação de
competências na formação
destes profissionais; formação
inicial e continuada de
professores; intervenção
psicológica institucional escolar,
entre outros temas semelhantes.
O enfoque teórico centraliza-se
na abordagem histórico-cultural
do desenvolvimento humano, em
especial na atualização das
competências. A colega foi eleita
coordenadora do GT Psicologia
Escolar e Educacional da ANPEPP
para o período 2006-2008. Faz
parte do Conselho Editorial de
periódicos científicos em nível
nacional nas áreas de Psicologia
e Educação. É consultora de
organismos internacionais e de
programas governamentais
voltados à capacitação de
professores, à educação a
distância e à avaliação de
educação superior. Informa que
parte do seu trabalho laureado
pela Academia, em Sessão Solene
realizada em 2005, encontra-se
no livro de sua autoria, Psicologia
Escolar: construção e
consolidação da identidade
profissional (Campinas: Ed.
Alinea, 2005).
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