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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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