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7. Convênio com o CIEE para apoio cultural às atividades da APP.

8. Extensão do projeto MinC, mediante proposta à Petrobras Cultural.

9. Elaboração e expedição regular do Boletim Academia Paulista de Psicologia.

10. Enriquecimento do acervo técnico e científico, mediante intercâmbio com
outras revistas de natureza psicológica e doações de obras.

11. Intercâmbio com entidades congêneres para realizações de projetos comuns.

12. Sessões de cunho social para congraçamento de Acadêmicos e Laureados.

13. Organização de um fórum sobre Psicologia e Política, com participação de
entidades congêneres e órgãos oficiais.

14. Outras atividades em atenção aos objetivos da Academia como cursos,
exposições, divulgação dos produtos da  APP (DVDs etc.) e participação
nos movimentos em prol da valorização da Psicologia e dos seus
profissionais.

• Extensão do projeto “O Legado da Psicologia para o
Desenvolvimento Humano”

Extension of the project “The Legacy of Psychology
for the Human Development

Reaberta a inscrição ao Programa Petrobras Cultural para o período de
2006/2007 (com término em 31/01/2007), esta Academia inscreveu novamente
o Projeto supra citado, em sua extensão. Esse empenho baseou-se
principalmente no benefício resultante do Projeto, em sua fase preliminar, para o
registro histórico da Psicologia, resultando um recurso inovador para um grande
número de bibliotecas do País.

A inscrição no Programa, efetuada em 20 de dezembro de 2006, foi
finalizada com sucesso, sendo encaminhada para a análise da Comissão de
Seleção, cujos resultados estão previstos para junho do presente ano. Dessa
forma, dar-se-á oportunidade a outros Acadêmicos para efetuarem a gravação
de sua vida e obra.
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Com previsão de maior orçamento físico-financeiro, aprovado pelo MinC,
uma das vantagens descritas no Programa poderá, assim, cobrir as despesas
decorrentes de um aumento de fitas masters para incluir 20 ou mais depoimentos
de Acadêmicos, com subseqüente reprodução de 1.000 exemplares que serão
doados a um número bem maior de bibliotecas e instituições universitárias do
País. Com esse esforço, a Academia espera contribuir com mais esse recurso
lítero-imagético que traduz a memória da Psicologia do Brasil, beneficiando o
ensino e a pesquisa historiográfica da ciência que nos ocupa.

·• Um passo avante: convênio com o CIEE
A step ahead: partnership with CIEE

A Academia Paulista de Psicologia acaba de celebrar um convênio com
uma das maiores ONGs do Brasil - o CIEE (Centro de Integração Empresa-
Escola), o que constitui um grande passo para o progresso das duas entidades.

Com um ritmo de crescimento sustentável, o CIEE conta com uma
considerável abrangência nacional e já ofereceu mais de seis milhões de estágios
a estudantes dos mais diferentes cursos das universidades e instituições de
ensino brasileiras. Além dos estágios, tem sido preocupação constante de seus
administradores, em seu quase meio século de existência, uma atuação mais
decisiva na área cultural e de difusão de conhecimentos. Mercê de seus objetivos
e atividades, foi que a nossa Academia procurou o CIEE, através da pessoa de
seu atual Presidente do Conselho, Prof. Dr. Paulo Nathanael Pereira de Souza,
para um primeiro diálogo sobre a conveniência de uma aproximação acadêmica,
cultural e científica, através de um instrumento de cooperação que beneficiasse
a ambas instituições.

Assim é que, com o CIEE, estaremos desenvolvendo ações para a
realização de eventos de posse de novos acadêmicos, e de premiações a
trabalhos inéditos e de cunho científico.

Trata-se, portanto, de uma parceria que vai exigir de todos nós, Acadêmicos,
uma constante atenção para que possamos avançar, cada vez mais e melhor,
em nossos propósitos.
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