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I. ATOS DA ACADEMIA

• Inscrição de candidatos para Cadeiras vagas
Inscription of candidates for the open Chairs

Dando continuidade às inscrições em epígrafe, são apresentadas, nesta
seção, as apreciações curriculares dos novos candidatos, cujas inscrições foram
aceitas em conformidade com as exigências do Art. 4º, § 2º do Estatuto e do Art.
3º, § 2º e § 3º do Regimento Interno. Esta divulgação tem por finalidade dar a
conhecer, aos Titulares votantes, os méritos profissionais e as qualidades pessoais
dos Acadêmicos potenciais, para suas correspondentes eleições, em atenção
ao Art. 3º, § 4º do Regimento Interno.

Apreciação curricular de Marilda Emmanuel Novaes Lipp

A candidata é graduada em Psicologia pela American University e obteve
os títulos de Mestre e de Doutor em Psicologia pela George Washington
University, como também o de pós- doutorado em stress social no National
Institute of Health, nos Estados Unidos da América.

Ministrou aulas na George  Washington University e veio para o Brasil
através de convite da PUC Campinas. Eleita coordenadora da pós-graduação,
cargo que exerceu por sete anos; o convite temporário para lecionar por um
ano no Brasil transformou-se em contrato permanente. Mais tarde, passou a
exercer o cargo de Professor Titular nessa universidade, onde leciona e pesquisa
até hoje. Durante esse período, fundou e dirigiu a revista cientifica Estudo de
Psicologia, que tem o conceito A-Nacional. Vinte anos depois, em 2004, foi
novamente eleita editora-chefe da citada revista.

Foi pioneira e é uma das expoentes no Brasil nos estudos e pesquisas
cientificas sobre o stress em nosso meio. Em 1985, fundou o Centro Psicológico
de Controle do Stress e, em 1993, o Laboratório de Estudos Psicofisiológicos
do Stress, na PUC de Campinas, órgãos pioneiros no estudo, na pesquisa e no
tratamento desse campo no Brasil. Os trabalhos da candidata na referida área
conduziram-na à obtenção de bolsa de produtividade pelo CNPq, nível 1, desde
1986 até o presente, bem como financiamentos para as pesquisas do
Laboratório da PUC/Campinas, principalmente na área de stress e hipertensão
arterial. Essas e outras contribuições justificaram o convite que recebeu para
participar em três Consensos sobre Hipertensão Arterial realizados pela
Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esses Consensos deram origem às  II, III e
IV Diretrizes para Tratamento de Hipertensão Arterial, respectivamente nos anos
2002, 2004 e 2006.  Baseando-se nessas produções, foi convidada a tomar
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parte no I Consenso sobre Arteriosclerose Infantil e da Adolescência da
Sociedade Brasileira de Arteriosclerose, realizado em 2006.

No ano 2000, recebeu o troféu Mulheres Ajudando Mulheres, outorgado
pela  Soroptimist - International of the Americas, por sua efetiva contribuição
para o desenvolvimento profissional da mulher brasileira e, em 2003, recebeu
o Destaque do Final do Milênio, da Associação Carioca de Odontologia. Em
2005, liderou a constituição e fundação da Associação Brasileira de Stress, da
qual  foi eleita Presidente e, neste mesmo ano, conseguiu aprovação em São
Paulo e em Campinas  da Lei que instituiu o Dia do Combate ao Stress.

É autora e co-autora de três testes científicos sobre o tema e publicados
pela Casa do Psicólogo. São eles: Escala de Stress Infantil (juntamente com
Maria Diva Lucarelli), Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (como única
autora) e a Escala de Stress para Adolescentes (com Valquiria da Cintra Tricoli).
É também autora/co-autora/organizadora de 13 livros e 74 artigos científicos
que refletem suas pesquisas sobre essa área e hipertensão arterial. Possui
ainda 163 trabalhos apresentados em congressos e escreveu 43 capítulos de
livros na área da psicologia.  Quatro de seus livros foram indicados para o
Prêmio Jabuti de Ciência, por basearem-se em pesquisas inovadoras sobre
stress no Brasil, relaxamento e crianças estressadas.

Recentemente, duas novas contribuições foram desenvolvidas pela
candidata: O treino cognitivo de controle da raiva, que é um tratamento novo,
para ajudar terapeuticamente pessoas que, quando em situações de stress,
agem de modo agressivo e violento; e a outra contribuição, A Teoria  de Temas
de Vida, que objetiva entender porque determinadas pessoas apresentam stress
crônico devido à repetição de determinadas situações em suas vidas.

A candidata tem sido freqüentemente citada nas pesquisas e estudos
sobre stress emocional no Brasil. Seu trabalho profissional prima, acima de
tudo, pelo pioneirismo, através da criação de conhecimento que divulga não só
a pesquisadores e clínicos, mas também ao público leigo. Atua em clínica, na
abordagem cognitivo-comportamental há 25 anos. O trabalho que realiza, do
qual mais se orgulha é o que tem realizado na transferência dos conhecimentos
científicos que desenvolve em seu laboratório de stress, para a melhoria do
bem-estar dos nossos cidadãos.

Apreciação curricular de Marina Pereira Rojas Boccalandro

A candidata é psicóloga, pesquisadora, psicoterapeuta e educadora,
contando com extenso período de docência universitária e prática clínica.
Atualmente, exerce a função de Professor Associado na Faculdade de Psicologia
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), onde tem lecionado
nos últimos trinta anos. É considerada pioneira no enfoque teórico-terapêutico
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da Psicossíntese, obtido em cursos, treinamentos, exercício profissional e
pesquisas, durante vários anos. Iniciou-se nesse campo com o Curso de
Especialização de duração de três anos, ministrado pelo Center of
Psychosynthesis Studies, de Devon, Inglaterra. Na atualidade, é também Didata
na formação de especialistas em Terapia Regressiva da Associação Brasileira
de Terapia Regressiva, supervisionando análise de profissionais em
Psicossíntese e ministrando aulas nesse campo.

Sua motivação pela Psicologia e posterior formação na área citada vem
de cinqüenta anos atrás. Ao terminar o curso normal (hoje Magistério) foi
admitida como funcionária do setor de estatística e, mais tarde, do hospital-dia
do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Ali entra em contato
com pacientes psiquiátricos e com o tratamento a eles ministrados mediante
colaboração ocasional no atendimento e participação semanal nas reuniões
clínicas. Este trabalho foi decisivo para sua escolha profissional, incentivando-
a a profissionalizar-se em Psicologia. Nessa oportunidade, realiza, entre outros
cursos, o de Administração Hospitalar, abrindo seus horizontes para a área da
Psicologia Clínica Organizacional.

Em 1974, ao terminar o curso de Psicologia na PUC/SP, e contando com
as experiências profissionais anteriores, dedica-se à clínica privada, inicialmente
com a participação de uma equipe de profissionais e, depois, de maneira
individual, no atendimento de clientes em diferentes faixas etárias. Permanece
nesse trabalho até a atualidade, centralizando-se na psicoterapia de
adolescentes e também de adultos.

Inicia a docência universitária em 1977, após três anos de formada, como
supervisora do estágio do Núcleo 7 (Terapia Centrada na Relação) com
subseqüente credenciamento pelo Conselho Estadual de Psicologia. Nessa
universidade, defende o mestrado com a dissertação intitulada Características
de Personalidade de Estudantes de Cursos de Psicologia e de Educação Física
de uma Universidade Oficial da Cidade de São Paulo, pesquisa realizada com
estudantes universitários, sob orientação da Profª. Dra. Yolanda Cintrão
Forghieri (ocupante da cadeira nº. 1). Foi aprovada com a nota máxima;
qualificação que alcança nos demais concursos de títulos e de funções que
realiza durante toda a sua carreira universitária. Prossegue no seu percurso de
professor universitário na citada universidade, prestando concurso para
Assistente Mestre e estendendo suas atividades durante quinze anos (de 1882
a 1997)  como supervisora de psicoterapia, membro da equipe de triagem da
Clínica Psicológica Ana Maria Poppovic, e como orientadora de monografias de
conclusão de curso (TCC). Eleita, a partir de 1997, diretora da citada clínica,
por duas gestões, além de continuar com seus encargos acadêmicos, a
candidata estende e intensifica a programação dessa unidade. Amplia o
atendimento a um maior número de clientes e cria novos serviços, destacando
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o de supervisão avançada para novos profissionais da Psicologia e da Medicina,
identificado como Aprimoramento Clínico Institucional. Também intensifica o de
Extensão de Serviços a outros recursos comunitários, como creches e postos
de saúde, privilegiando um maior número de clientes e um aprendizado mais
abrangente aos estagiários. Cria e organiza “Jornadas Clínicas”, com destaque
nos trabalhos e pesquisas realizados na própria unidade. Ali aproveita a
oportunidade para realizar atendimentos a jovens e adultos diagnosticados com
transtorno do pânico, mediante procedimentos derivados da Psicossíntese,
muitos deles criados por ela, como matéria para o seu doutorado, que defende
em 2002. Sua tese, cujo título é Sob o Domínio do Pã(nico): um estudo do
transtorno do pânico através da Psicossíntese, sob orientação da Profª. Dra.
Mathilde Neder (ocupante da Cadeira nº.16) caracteriza-se como pesquisa
qualitativa baseada na experiência e conhecimentos adquiridos na abordagem
citada. A tese foi objeto de menção honrosa pela Academia Paulista de Psicologia
e também da publicação de um livro de autoria da candidata, com o nome da
própria pesquisa. Como resultado desses esforços, recebe o título de
especialista em Psicologia Clínica pelo CRP-SP, 6ª região.

Em termos de publicação, destaca-se ainda o seu recente livro As Virtudes
na Psicoterapia e na Qualidade de Vida (2005). Prefaciou vários livros e escreveu
capítulos em dois deles: Holística na Psicologia e na Medicina e Espiritualidade
e Prática Clínica, como demonstração dos seus novos progressos na área em
que se especializa. Em decorrência, presta concurso para o cargo de Professor
Associado na Faculdade de Psicologia da PUC-SP, onde prossegue como
docente.

Sentindo a responsabilidade de não manter para si os conhecimentos
adquiridos, divulga-os através de conferências e participação em simpósios
nos congressos e outros eventos científicos, como também em vários programas
de televisão e em entrevistas concedidas a jornais, revistas de grande circulação
e sites. Também tem participado de bancas de mestrado, doutorado e de
concursos para extensão na carreira universitária, assim como exarado
pareceres a manuscritos em revistas científicas e a Trabalhos de Conclusão de
Curso em Psicologia (T.C.C.).

Continua em constante atualização na produção científica, na psicoterapia
e na formação de discípulos, mantendo seu interesse no enfoque da
Psicossíntese e, como pesquisadora, nas técnicas e vivências da citada
abordagem, através das oportunidades que lhe são oferecidas. Pretende, no
ano vindouro, continuar ministrando as disciplinas eletivas sobre Transtorno
do Pânico e Psicossíntese no curso de Psicologia e também responsabilizando-
se pelo curso de Especialização: Psicoterapia Corporal de Base Analítica e
Humanista na COGEAE (Coordenadoria Geral de Especialização,
Aperfeiçoamento e Extensão) da PUC/SP. Além disso, dará continuidade às
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suas publicações, estando no prelo, em co-autoria, dois livros: Uma Relação
Amorosa e sua Análise Psicológica e Psicologia e Religião. A candidata pertence
ao Conselho Editorial do Boletim da Academia Paulista de Psicologia e tem nele
publicado vários artigos, pretendendo continuar colaborando, uma vez que se
identifica com os ideais do sodalício que o mantém.

Apreciação Curricular de Ceres Alves de Araújo

Psicóloga, formada pelo Sedes Sapientiae da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, Mestre em Psicologia Clínica pela mesma Universidade
e Doutora em Distúrbios da Comunicação Humana pela Escola Paulista de
Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Analista Junguiana pela
Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica.

Desde 1973, é professora da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, inicialmente no Curso de Psicologia do Sedes Sapientiae, posteriormente
no Curso de Graduação em Psicologia e atualmente no Programa de Estudos
Pós Graduados em Psicologia Clínica, onde participa do Núcleo de
Psicossomática e Psicologia Hospitalar e do Núcleo de Estudos Junguianos.

Na década de setenta, interessada nos estudos relacionados ao
Desenvolvimento Humano, fez cursos de especialização de psicoterapia infantil
e do adolescente, inicialmente de orientação psicanalítica. Paralelamente
freqüentou grupos de estudo sobre a obra de Jung, orientados pelo Prof. Dr.
Petho Sandor. Às suas traduções do alemão, deve os primeiros contatos com
os escritos de Jung e de autores junguianos sobre a psicologia da criança. Sob
orientação da Profª. Dra. Mathilde Neder (ocupante da Cad. 14) pôde, mais
tarde, na dissertação de mestrado, escrever sobre psicoterapia lúdica de
orientação junguiana a partir, também, de sua experiência clínica no consultório
particular e como supervisora de atendimento em psicodiagnóstico e
psicoterapia.

Desde os anos setenta, vem participando de grupos de estudo
multidisciplinares, o que se deve a sua aproximação aos estudos sobre as
neurociências, conduzindo-a ao doutorado com um projeto sobre diagnóstico
precoce do autismo.

Convidada pelo British Council, junto a um grupo multidisciplinar, para
visitar instituições inglesas onde se pesquisava autismo, participou de seminários
na Tavistock Clinic, no Institute of Child Health e na Cognitive Development
Unit, em Londres. Nessas instituições, tomou conhecimento das novas teorias
sobre a etiologia do Autismo, o que a incentivou a realizar pesquisas nessa
área. Inicialmente junto ao GEPAPI – Grupo de Estudos sobre Autismo e outras
Psicoses Infantis e depois junto à ABRA – Associação Brasileira de Autismo e à
AMA – Associação de Amigos do Autista, vem organizando e participando de
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eventos científicos sobre o autismo em cidades brasileiras, além de capítulos
de livros e artigos sobre os aspectos psicológicos do Autismo. Publicou o livro
O Processo de Individuação no Autismo e, em segunda edição, o intitulado Pais
que educam. Uma aventura inesquecível.

Estudar o considerado mais grave transtorno do desenvolvimento e
também os fatores de risco do desenvolvimento humano trouxe a possibilidade
de se estudar seu oposto – os fatores de proteção e os fatores de resiliência no
desenvolvimento. Em meados dos anos 90, descobria-se a aplicação do conceito
de resiliência no campo da Psicologia. Os estudos feitos sobre o tema conduziram
a  revisões teóricas a respeito do constructo, busca de adaptação e validação
de instrumentos de medida e pesquisas sobre o processo de resiliência em
diversas populações atingidas por diferentes tipos de adversidade, dentre elas,
resiliência em mães e  irmãos de crianças com autismo. Ainda sobre os temas
relativos ao Autismo e à resiliência participa de co-orientações em Cursos de
Pós-graduação de outras Universidades no Brasil.

Desde 2001 é professora convidada do Curso de Administração de
Recursos Humanos do Programa de Educação Continuada da Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo, ministrando a disciplina Fatores de Risco versus Fatores
de Resiliência no Trabalho. A mesma disciplina é ministrada a pós-graduandos
do MBA Internacional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.

Além das pesquisas sobre autismo e resiliência, são os temas das
neurociências, das novas pesquisas sobre observações de bebês, das novas
teorias sobre a gênese das representações mentais, que constituem o conteúdo
das disciplinas ministradas nas aulas do Núcleo de Psicossomática e Psicologia
Hospitalar e do Núcleo de Estudos Junguianos. Coordena também o Curso
sobre Imagem Corporal na Contemporaneidade, organizado pelo COGEAE da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

É parecerista Ad Hoc de Boletins e Revistas de Psicologia, de fundações
de amparo a pesquisas e do Conselho Federal de Psicologia. Vem participando
como consultora editorial de diversos periódicos quanto a matérias sobre
desenvolvimento e comportamento, principalmente em edições e cadernos
especiais que tratam de bebês, crianças e adolescentes.

Apreciação Curricular de Latife Yazigi

Graduada em Psicologia pela Universidade de São Paulo (USP), com
curso de especialização em Psicologia Clínica, Mestrado (1970) e Doutorado
(1973) pela mesma instituição de ensino. Mantém-se em constante atualização
mediante cursos e eventos no Brasil e em outros países. Aqui realiza sua
formação em Psicanálise, perfazendo um total de onze anos de Análise Didata,
o que constitui, segundo a candidata, uma sustentação eficaz para o seu trabalho
profissional.
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Participou do Programa CAPES-Fulbright de Pós-doutorado nos Estados
Unidos na qualidade de Visiting Scholar no Department of Behavioral Science
da Universidade de Chicago de 1981 a 1983, realizando importante projeto na
área de neuropsicologia, junto com Gerre Levy, expoente nesse campo. Em
1992, através de um projeto de intercâmbio universitário, Programa CAPES-
Comunidade Francesa na Bélgica, trabalhou no Laboratoire de
Psychophysiologie Cognitive Appliqueé da Universidade de Liège e participou
de pesquisa transcultural sobre aspectos psicológicos de depressão entre
mulheres paulistas e liegences.

Continua tomando parte de reuniões anuais sobre Psicopatologia
Fenomenológica Estrutural, psicodiagnóstico Rorschach e psicoterapia em
diversos países e estabelecendo intercâmbio regular com especialistas
internacionais na perspectiva do sistema compreensivo do Rorschach, uma de
suas principais linhas de pesquisa.

Suas atividades profissionais centralizam-se na docência universitária,
ainda que, no início, atuou como psicóloga clínica no Serviço de Psicologia no
Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP (1973 - 1976),
chefiando essa unidade por algum tempo.

Foi professora no curso de pós-graduação em Psicologia na Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (1974 - 1976) e no Instituto Metodista do
Ensino Superior (1978 a 1981). Mas a sua principal atuação docente vem se
concentrando na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) (1978 até a
atualidade), onde fez carreira, prestando concurso de Livre-Docência (1995),
cuja tese versou sobre a relação do Psicodiagnóstico Rorschach com a
neurologia, como também de Professor Titular. Nesta instituição de ensino,
ministrou aulas nos cursos de Medicina, Enfermagem e Ortóptica; deu
continuidade a diversas pesquisas, principalmente sobre a Prova de Rorschach;
orientou muitas dissertações e teses particularmente no curso de pós-graduação
em Psicologia Médica; participou de diversos Conselhos, entre outras atividades.
Criou, com a colaboração de outros colegas, a disciplina Psicoterapia e
Psicodinâmica e o Centro Clínico de Pesquisa em Psicoterapia (CCPP). Publicou
muitos trabalhos especialmente sobre as diversas interpretações da citada prova
em diferentes aplicações clínicas, apresentando-os em uma variedade de
eventos e congressos específicos nacionais e internacionais. Entre livros e
capítulos de livros somam-se dezoito publicações, artigos em periódicos,
sessenta e sete, além de organizações de obras publicadas. Atuou também
como parecerista em projetos de fundações de amparo a pesquisas.

Desenvolveu expressivo intercâmbio internacional, colaborando com a
vinda de especialistas de renome, procedentes de diversos países, como dos
Estados Unidos, França, Bélgica, através do apoio da Comissão Fulbright e da
FAPESP.
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