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V. NOTÍCIAS DOS ACADÊMICOS E LAUREADOS

Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1

“Franco da Rocha”
Prosseguiu em suas

atividades como docente no
Curso de Formação em
Psicoterapia Fenomenológico-
Existencial em que ministra as
disciplinas Enfoque Fenomeno-
lógico da Personalidade e
Aconselhamento Terapêutico.
Continuou como parecerista de
manuscritos para periódicos
científicos patrocinados por
instituições públicas e
particulares. Na qualidade de
aconselhadora terapêutica,
ministrou conferência sobre O
Aconselhamento Terapêutico e
suas áreas de aplicação no
curso de pós-graduação em
Psicologia Transpessoal da
Universidade São Marcos, onde,
além disso, teve a oportunidade
de discutir idéias do seu livro,
recentemente publicado: Acon-
selhamento Terapêutico: ori-
gens, fundamentos e prática. Foi
eleita Titular, ocupando a Cadeira
nº 20 - Mário Schenberg da
Academia de Ciências, Letras e
Artes da Associação dos
Funcionários Públicos de São
Paulo. Nesse sodalício, foi
designada a exercer o cargo de
Bibliotecária responsável pelos
livros e artigos científicos da
citada instituição. Ademais, a
partir de janeiro deste ano,
exerce a função de 1ª Secretária
da Academia Paulista de Psi-
cologia, por eleição.

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

“Fernando de Azevedo”
Como atividades iniciais do

presente ano, o colega, na

qualidade de Diretor Pedagógico
dos Cursos Técnicos do Centro
Assistencial e Educacional de
Pedreira (administrada pela ONG
- Organização Social Univer-
sitária Cultural - OSUC/SP),
pronunciou discurso na formatura
de 100 alunos dos cursos de
Administração, Telecomunicação
e Telemática daquela instituição.
Nesse mesmo sentido, proferiu
palestra, em ambiente próprio,
para pais e alunos sobre escolha
profissional, abordando
aspectos psicológicos que
influem na decisão dos jovens
quando do seu ingresso na
universidade. Também na Escola
Aprendizagem e Desenvolvi-
mento, na qualidade de Diretor,
organizou programa para
elaboração de material didático e
seu uso.

Nos termos da Academia, foi
eleito vice-presidente na
presente gestão e tem se
empenhado no estabelecimento
de convênio deste sodalício com
o CIEE, visando à colaboração
recíproca na realização de
eventos, premiação e publicação
deste Boletim. Participou das
reuniões de confraternização de
representantes das principais
instituições congêneres do
Brasil, a fim de tratarem de
objetivos comuns.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

“Almeida Junior”
O colega, na qualidade de

Presidente desta Academia, re-
eleito para a presente gestão,
elaborou relatório de Atividades
de sua gestão 2004 - 2006 e
apresentou-o em reunião da
Diretoria. Com a efetiva

colaboração do Vice-Presidente
Carlos Rolim Affonso, deu
continuidade aos entendimentos
com o Centro de Integração
Empresa-Escola (CIEE) para a
formalização de uma parceria
com aquela instituição, no sentido
da realização de alguns objetivos
comuns. A revista Psicologia
Ciência e Profissão, periódico do
Conselho Federal de Psicologia,
em seu número 26 – 1, prestou
homenagem ao Acadêmico,
publicando um resumo da carreira
profissional do colega, com
destaque nas realizações do-
centes e de pesquisa efetuadas
na Universidade de São Paulo,
como Professor Catedrático; na
Universidade de Brasília, como
Professor Colaborador e nas
universidades Central da
Venezuela e do Texas (USA),
como Professor Visitante. Nos
termos das relações com outros
sodalícios, o Acadêmico, como
Presidente da Academia Paulista
de Psicologia, tem participado das
reuniões de confraternização
com um grande número de
representantes das entidades
congêneres existentes no Brasil,
para tratarem de temas
importantes.

Marilda Emmanuel Novaes
Lipp

A ser empossada p/ Cad.nº 7
“Oscar Freire”

Além das suas atividades de
docência e orientação de teses
e dissertações no Programa de
Pós-Graduação da PUC
Campinas, continua a pesquisa
sobre os efeitos do treino
cognitivo de controle da raiva em
pacientes hipertensos no
Laboratório de Estudos Psico-
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fisiológicos do Stress da PUC
Campinas, com financiamento do
CNPq. Recebeu também auxílio
financeiro do CNPq e da CAPES
para a Revista Estudos de
Psicologia, da qual é Editora
Chefe, e que  obteve a classi-
ficação A Nacional . Neste
semestre, está dedicando-se a
qualificar a revista para uma
possível inclusão na base Scielo.
Vem coordenando uma pesquisa,
no Estado de São Paulo, apoiada
pela OMS, sobre a percepção de
risco que o público leigo tem das
ondas eletromagnéticas oriundas
das instalações elétricas. Lado a
lado ao trabalho científico,
continua suas atividades como
Presidente da Associação
Brasileira de Stress e Diretora do
Centro Psicológico de Controle do
Stress, e está organizando o III
Congresso Brasileiro de Stress a
ocorrer ainda este ano em São
Paulo. Publicou o artigo na
Espanha: cardiovascular reacti-
vity in hypertensives: differential
effect of expressing and
inhibiting emotions during
moments of interpersonal stress.

José Glauco Bardella
Cadeira nº 8,

“Laerte Ramos de Carvalho”
O colega, na qualidade de

Diretor Executivo da Vetor Editora
Psico-Pedagógica, segue com  a
edição de várias publicações e
também com cursos intensivos
dirigidos especialmente a
psicólogos. Quanto às primeiras,
temas relacionados à Psicologia
Organizacional, Psicopedagogia,
Psicologia Educacional, Orienta-
ção Profissional e Drogaadição
constituem prioridades nos livros
que tem editado. Em relação aos
cursos oferecidos pela Vetor, são
de caráter intensivo e relacio-

nados a instrumentos psicoló-
gicos, orientação vocacional,
aconselhamento e psicoterapia.

Salomão Rabinovich
Cadeira nº 9,
“Mario Yahn”

Continuando com o seu novo
empenho relacionado à Ética
Cooporativa, o Acadêmico com
um grupo de especialistas na
matéria, implantou no Brasil a
primeira Consultoria em Ética e
Saúde Coorporativa. Entre-
mentes, continua dirigindo a
AVITRAN (Associação em prol
das vítimas de trânsito) e
prestando atendimento nos
hospitais e em clínica particular
aos acidentados ou àqueles sob
trauma de seqüestro. Segue com
entrevistas na mídia sobre
prevenção de acidentes e com
palestras nas empresas e
escolas sobre ética e cidadania.
Participou como especialista de
um documentário sobre acidentes
de trânsito e violência na BBC de
Londres, o qual, proximamente,
irá ao ar para todos os países do
mundo.

Marina P. Rojas Boccalandro
A ser empossada p/ Cad.nº 13

“Renato Ferraz Kehl”
Continua como Professora

Associada da PUC/SP e atuando
como supervisora da Clínica
Psicológica da mesma univer-
sidade. Nesta última atividade,
vem participando da triagem, da
supervisão de grupos de
aprimorandos que atendem
clientes nela matriculados e
também o faz diretamente. Ainda
na PUC/SP, é membro da
Comissão de Avaliação do
Conselho Departamental
(CACOD), da Faculdade de
Psicologia. Nessa mesma linha,

realiza supervisão e atende
clientes em consultório particular.
Prossegue, ministrando aulas de
Psicossíntese no curso de
formação de especialistas em
Terapia Regressiva da Asso-
ciação Brasileira de Terapia
Regressiva. Participará do IV
Congresso de Espiritualidade e
Prática Clínica como conferen-
cista, dissertando sobre A
influência da religião e da
espiritualidade na teoria e
prática da Psicossíntese e
também como debatedora na
Mesa Redonda A importância das
qualidades positivas do ser
humano na saúde individual e do
Planeta de acordo com a visão
transpessoal, apresentando o
trabalho: A saúde individual e do
planeta na visão da
Psicossíntese. A colega ainda
encontra tempo para supervisão
e atendimento direto de clientes
em prática privada.

Mathilde Neder
Cadeira nº 14,

“Aníbal Silveira”
Continua no seu ritmo intenso

de atividades, centralizadas no
Programa de pós-graduação em
Psicologia Clínica - núcleo de
Psicossomática e Psicologia
Hospitalar, pertencente à PUC/SP.
Tem supervisionado uma
variedade de dissertações e
teses e participado de muitas
Bancas Examinadoras para
obtenção dos títulos de Doutor e
de Mestre. Os temas das
pesquisas orientadas e/ou
examinadas priorizam as
relações entre o psíquico e o
somático. Ao finalizar o ano 2006,
organizou a costumeira Jornada
de Psicossomática, tendo esta
última, como título as Produções
de Gaiarsa.
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Waldecy Alberto Miranda
Cadeira nº 15

“Roberto Mange”
Eleito membro da Diretoria

como Primeiro Tesoureiro e
Representante da Comissão de
Eventos, o colega assumiu a
contabilidade deste sodalício e
também está tomando as
providências necessárias para a
celebração de posse dos novos
Acadêmicos. Além disso, vem
participando das sessões de
confraternização dos repre-
sentantes de várias Academias
existentes no Brasil para
consecução de objetivos
comuns. Prossegue nas suas
atividades regulares de asses-
soria dos recursos humanos das
organizações e de realização do
psicodiagnóstico e aconse-
lhamento a executivos e a
pessoal técnico das empresas.

Francisco B. Assumpção Jr.
A ser empossado p/ Cad.nº 17

“Jean Maugüé”
Várias atividades foram

características desse último
semestre. Participou do curso de
graduação em Psicologia,
ministrando as disciplinas de
Psicopatologia e Psicologia do
Excepcional e no Programa de
Pós-graduação em Psicologia
Clínica, disciplinas de
Psicopatologia da Infância e da
Adolescência e História da
Psiquiatria, todas no Instituto de
Psicologia da Universidade de
São Paulo. Continua orientando
alunos em mestrado e doutorado,
sempre com a ênfase nos
transtornos do desenvolvimento,
principalmente na área do
autismo. Publicou diferentes
artigos em diversas revistas
(Arquivos de Neuro-Psiquiatria,
Psicologia e Saúde, Revista
Brasileira de Psiquiatria e Boletim
da Academia Paulista de

Psicologia), abordando meca-
nismos perceptivos, alterações
alimentares, qualidade de vida em
crianças autistas e alterações
dos familiares dessas mesmas
crianças, sendo esse último
publicado no Boletim desta
Academia. Participou, como
convidado, de diferentes eventos
nacionais e internacionais, nos
quais apresentou trabalhos
referentes à mesma temática de
estudo. Teve, ainda, a primeira
reimpressão do livro por ele
organizado e publicado pela
Editora Atheneu, intitulado
Tratado de Psiquiatria da Infância
e da Adolescência.

Eda Marconi Custódio
Cadeira nº 20,
“João Toledo”

Na qualidade de docente do
IPUSP e da UMESP, além das aulas
na graduação e pós-graduação
em avaliação psicológica, a
colega orientou e examinou, no
fim do ano passado, uma
diversidade de monografias
correspondentes a Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC). Entre
eles destacam-se os temas sobre
as características da perso-
nalidade de obesos, a auto-
estima de idosos institucio-
nalizados, a concepção dos
profissionais de crianças em
fase de adoção e a
representação social do poder
do professor. Participou da
Comissão Científica do V
Congresso Norte Nordeste da
Psicologia (V CONPSI), avaliando
muitas propostas de trabalho. No
próximo congresso da Asso-
ciação Brasileira de Psicologia
Escolar e Educacional -
ABRAPEE, apresentará a comu-
nicação sobre a representação
social do poder do professor.
Consta do prelo o l ivro
coordenado por Vera Barros de

Oliveira (Psicologia da Saúde:
Teoria e Pesquisa), no qual a
Acadêmica escreveu o capítulo
Inserção da avaliação psico-
lógica na saúde: breve relato de
experiência brasileira.

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,

“Raul de Moraes”
Nestes últimos meses, suas

atividades profissionais seguem
com as anteriormente efetuadas,
sendo enriquecidas ainda de
outras mais. Na UMC, continua
como Gestor Acadêmico dos
Cursos Seqüenciais em Gestão,
de Tecnologia em Turismo e de
Hotelaria e também como
coordenador de pós-graduação
lato sensu em Marketing da
Qualidade Total e em
Controladoria Estratégica. Na
UNIMONTE, coordena e é docente
nos cursos de Mestrado em
Administração e em Educação.
Ademais, vem ministrando aulas
sobre sua especialidade na
FATEC, no Instituto de Pesquisa
Hospitalar (IPH), na PUC/SP, na
UNISUL, na ECA/USP e na
Fundação Instituto de
Administração da FORD-Tatuí.
Prossegue com publicações,
sendo estas últimas: Ética em
Turismo e Hotelaria e
Organização Longitudinal (esta
em co-autoria) e o artigo Ética
na Hotelaria na Revista
Hotelnews. Também tem
assessorado empresas através
da prestadora de serviços que
dirige.

Geraldina Porto Witter
Cadeira nº 23,

“Dante Moreira Leite”
Prossegue com a

coordenação da implantação do
Programa de Pós-graduação
strictu sensu na Universidade
Castelo Branco e prestando
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assessoria a diversas
instituições de ensino,
especialmente em nível superior.
Nestes últimos meses, a
Acadêmica publicou artigos em
livros, revistas e anais de
congressos; realizou resenhas e
escreveu em jornais de grande
circulação. Destacam-se, dessa
produção, as seguintes: o
capítulo Supervisor-Estagiário-
Cliente: destinatários de nossas
intervenções para o livro de
Ramos, C.; Silva, G. G.; e Souza,
S., denominado Práticas
Psicológicas em instituições:
uma reflexão sobre os serviços-
escolas (Vetor Editora, 2006);
Ética e o pesquisador nos Anais
do IV Congresso de Educação
Física do Alto Tietê ; e o
compêndio, em co-autoria, para
o ensino fundamental: Como
encontrar e desenvolver talentos
na Escola, editado com apoio na
FAPESP. Três resenhas
complementam sua produção
científica, a saber: de Rollember,
M. (2005), Universidade:
formação & transformação para
a revista Psicologia Escolar e
Educacional (v. 10, n. 1, 2006, p.
133-134), a de O‘Day, S. (2006),
Setting the stage for creative
Wrinting plot for beginning and
intermediate writers para este
Boletim (2006, a. XXVI, n. 3, p.
99-101) e a de Joli, M. C. R. A. e
Vetore, C. (orgs.), Questões de
pesquisa e práticas em
Psicologia , matéria deste
número. Para fins de grande
público, publicou muitos artigos
no Diário de Mogi sobre matéria
educacional relacionada com os
acontecimentos da época; Natal,
férias e início das aulas. De
novembro de 2006 a fevereiro do
corrente ano, a Acadêmica
participou de cinco Bancas
Examinadoras a nível de
Doutorado e de Mestrado. São as

de doutorado: de Telma de
Carvalho (tese: A produção
científica brasileira em
odontologia e sua visibilidade
nacional e internacional),
defendida na ECA/USP; de Luzia
Tannuii (tese: Leituras, práticas,
estratégias e compreensão de
textos: um estudo junto a duas
licenciaturas), na UEL/Paraná; de
Mitsuko Ataka da Rocha (tese:
Fatores psicológicos e
qualidade de vida de pessoas
com doença de Parkinson) e de
Rafael Cusatis Neto (tese:
Construção e validação da
Escala de Estressores
ocupacionais das linhas de
produção), estas duas últimas na
PUC/Campinas. Em relação ao
Mestrado, a colega participou do
exame da dissertação de Vilma
Bastos Machado, denominada: O
professor e a inclusão do aluno
com déficit de atenção/
hiperatividade: aspectos
conceituais, também na PUC/
Campinas. Além disso, tomou
parte de comissões de julgamento
de monografias correspondentes
a Trabalhos de Conclusão de
Curso (TCCs) e de qualificação
de Doutorado.

Ainda a Acadêmica colaborou
com o evento: XII Mesa-Temática
do Programa de Mestrado em
Educação (UEL-Paraná) e foi
parecerista da Comissão
científica do 14º Encontro
Serviços-Escola de Psicologia do
Estado de São Paulo e também
da autorização para o
funcionamento do curso de
Psicologia em uma das cidades
do Estado de São Paulo.

José F.B. Lomnaco
Cadeira nº 2^6,

“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
2007. 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.

Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
“Paula Souza”

Nos últimos meses do ano
passado e início do presente ano,
a colega realizou conferência em
eventos científicos; avaliou
trabalhos inscritos em
congressos; elaborou pareceres
de manuscritos para revistas de
natureza psicológica; participou
de reuniões de Conselhos das
Associações, dos quais é
membro; orientou pesquisas; e
dedicou-se mais às funções de
Secretária Geral da Academia
(término da gestão 2004-2006 e
início da de 2007-2009). Dessas
atividades, destacam-se as
seguintes: a convite, participou
do Encuentro, Ciência y
Profesión - Homenaje a los 50
años de la Escuela de Psicologia,
na qualidade de Conferencista
Internacional, realizado em
Caracas (Venezuela). Esse
convite foi feito pelos
organizadores em reconhe-
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cimento da atuação da colega
durante vários anos, como
Catedrática de Psicologia
Clínica da referida Faculdade,
formando escola e discípulos
naquele país. Na oportunidade,
pronunciou a conferência
Aportación a la História de la
Psicologia Clínica en la América
Latina, da qual uma súmula foi
publicada no CD Libro de
Resumenes  do referido
Congresso. Colaborou na
organização do Brinquedista,
Informativo da Associação
Brasileira de Brinquedista, nº 42,
novembro de 2006 com um artigo
sobre o direito de brincar. Nos
programas de pós-graduação da
USP, vem orientando uma
pesquisa sobre o desen-
volvimento psicológico de
crianças que foram surdas, em
nível profundo, que recuperaram
a audição devido aos atuais
progressos científ icos da
Medicina nesse campo. Em
relação à Academia Paulista de
Psicologia, organizou as
assembléias de eleição da nova
Diretoria e de novos candidatos,
a reunião festiva de fim de ano,
preparou dossiê dos Acadêmicos
eleitos, elaborou o projeto de
extensão de “O Legado da
Psicologia para o Desen-
volvimento Humano”, colaborou
no relatório de final da gestão
2004-2006 e no planejamento de
atividades para a presente
gestão.

Reinier J.A.Rozestraten
Cadeira nº 34,
“Paul Siwek”

Durante esses meses, o
colega publicou o artigo
Ergonomia Veicular na revista
Psicologia: Pesquisa e Trânsito

(vol. 2, n. 1, p. 45-52) e atuou
como parecerista dos
manuscritos a ele enviados, para
esse mesmo periódico. Proferiu
a conferência Educação e
reeducação para o trânsito e
cidadania durante o Congresso
da Abramet em Vitória (ES) e
também ministrou uma palestra
sobre o tema no curso de
Especialização de Trânsito na
PUC/Paraná, em Curitiba.
Participou da Banca de defesa
de tese sobre valores e infrações
em um grupo inter-regional de
motoristas, na Universidade
Federal do Pará, em Belém.
Ademais, atuou como Presidente
da Comissão Examinadora da
dissertação Estudo comparativo
psicológico entre motoristas
acidentados e não acidentados
na UCDB. Orientou estágios de
alunos do curso de Psicologia da
Universidade em que presta
serviços, na cidade de Campo
Grande (MS), sobre  a situação
ergonômica e o comportamento
das crianças na entrada e saída
da escola, assim como a situação
ergonômica e as opiniões de um
grupo de idosos. Além disso,
participou da homenagem
prestada aos professores
aposentados na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da
USP de Ribeirão Preto. Foram
homenageados o próprio colega
e Paul Stephaneck, também
Acadêmico, ocupando a Cadeira
nº 33. A Academia parabeniza-
os pela justa homenagem que
lhes foi prestada.

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

A colega foi convidada por
Gilles Brougère, da Universidade

Paris-Norte, a tomar parte da
Comissão Científica do XXI
Congresso Internacional de
Brinquedotecas, a ser realizado
em Paris, em 2008. Além de
aceitar o convite, participou,
como membro da Diretoria da ITLA
(International Toy Libraries
Association), do Interim Board
Meeting, em Londres, quando
levou propostas de
apresentações conjuntas de
brinquedotecas da América
Latina. Na UMESP, ministra a
disciplina Processos cognitivos
e ciclo vital no Programa de Pós-
graduação da Psicologia da
Saúde. Continua dando
supervisão de estágio em
Psicologia Aplicada à Educação,
orientando várias monografias e
dissertações que versam sobre
a relação lúdico-saúde e
integrando a Comissão Editorial.
Como líder do Grupo de Pesquisa
Lúdico, Saúde e Cognição, vem
ampliando contatos com
pesquisadores das universi-
dades de outros Estados (UFMA;
UFBA; UFMG) para a
investigação sobre brinquedot-
ecas hospitalares. Deu início ao
Projeto Institucional de Brinque-
dotecas Circulantes, que visa a
estender-se aos três campi da
UMESP e beneficiar funcionários
dos diversos escalões. Elaborou
devolutiva dirigida às Secretarias
da Saúde dos Municípios do
ABCD, sobre pesquisas
realizadas nas brinquedotecas
existentes em hospitais públicos
e privados nestes municípios.
Participou da organização do
convênio entre a Universidade
Metodista e a Universidade do
Algarve (Portugal) e da
organização do livro Psicologia
da Saúde: Teoria e Pesquisa,
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uma co-produção acadêmica
luso-brasileira, da qual também é
co-autora.

Edda Bomtempo
Cadeira nº 36,

“Washington Vita”
Prossegue como professora

orientadora do Programa de Pós-
graduação em Psicologia Escolar
e do Desenvolvimento Humano
junto ao IPUSP. Publicou com
Marisa Takatori o artigo The
implications of Winnicott‘s
Theory of play for the work of
ocupational therapy‘s
observation with children with
physical desabilities na revista
European Journal of Special
Needs Education (v. 22, n. 1,
2007, pp. 47-61). No informativo
Brinquedista, publicou o artigo
intitulado: Faz-de-conta: caminho
entre a realidade e fantasia (nov.
2006). Em janeiro de 2007,
ministrou aulas no curso de
Formação de Brinquedista
promovido pela ABBri
(Associação Brasileira de
Brinquedoteca). Continua como
Conselheira da Fundação Abrinq
e da ABBri, tendo comparecido
às suas reuniões. Em termos da
Academia Paulista de Psicologia,
foi eleita 2º Tesoureiro e nessa
função participou das reuniões
da Diretoria.

Ceres Alves de Araújo
A ser empossada p/ Cad.nº 39

“Leão Bruno”
A Acadêmica, na qualidade

de Professor Titular da Faculdade
de Psicologia da PUC/SP,
pertence ao Programa de
Estudos Pós-graduados em
Psicologia Clínica, Núcleo de
Psicossomática e Psicologia
Hospitalar e Núcleo de Estudos

Junguianos, nos quais tem
orientado pesquisas em nível de
Mestrado e Doutorado. Nessa
mesma universidade, coordena o
curso Imagem Corporal na
Contemporaneidade na COGEAE
(Coordenadoria Geral de
Especialização, Aperfeiçoamento
e Extensão).

Também atua como Professor
Convidado do Curso de
Administração de Recursos
Humanos do Programa de
Educação Continuada da
Fundação Getúlio Vargas,
ministrando a disciplina Fatores
de Risco X Fatores de
Resiliência no Trabalho. Tem
participado em Mesa Redonda de
vários eventos científicos
relacionados com a Psicologia
Analítica e com o autismo, cujas
apresentações são publicadas
nos Anais e na Revista Eletrônica
Vya Estelar, homepage :
www.vyaestelar.com.br. Além
disso, vem realizando entrevistas
em periódicos de grande
circulação, de via postal e virtual.
Atuou como parecerista de várias
revistas nacionais e como
membro da Comissão Julgadora
dos trabalhos de Iniciação
Científica da PUC/SP, e da outorga
do Prêmio Saúde, oferecido pela
Revista Saúde, da Editora Abril.

Eunice Maria L.S. de Alencar
M.C.r nº 5

Nesses quatro primeiros
meses do ano, além da docência
e participação em bancas de
defesa de dissertação tanto na
Universidade Católica de Brasília
como na Universidade de Brasília,
atuou em dois simpósios no VIII
Congresso Nacional de
Psicologia Escolar e Educacional,
realizado em São João del Rey

(MG). Está previsto ainda o
lançamento do livro, organizado
por Denise de Souza Fleith e pela
Acadêmica: Desenvolvimento de
Talentos e Altas Habilidades,
publicado pela ARTMED. Nesse
período teve aceito para
publicação o capítulo Alencar, E.
M. L. S., Fleith, D. S. & Arancibia,
V. Gifted Education and
Research on Giftedness in South
America, em livro organizado pela
Profª. Larisa Shavinina, The
Handbook on Giftedness, a ser
publicado pela Springer Science,
USA.

Maria Helena Novaes Mira
M.C.r nº 6

Seguindo com os trabalhos
do PACC (Programa de Ativação
Cerebral Criativa), a colega
colocou em prática o novo modelo
- Vivências Criativas para a
Terceira Idade. À medida que ia
obtendo dados, também ia
realizando pesquisas com eles,
incluindo, como colaboradores,
estudantes de graduação em
Psicologia da PUC/Rio de Janeiro.
Como modalidade de avaliação
dos resultados, tem utilizado
encontros com grupos dos
idosos participantes do
programa. Trabalho efetuado,
como em outras fases, em uma
instituição de idosos. Prossegue
com a supervisão dos psicólogos
que estão sendo treinados na
aplicação e realização de
pesquisa com o PACC.

Nesse período, escreveu o
livro, em co-autoria,
Fundamentos Psicsocio-
culturais de Educação,
resultante da disciplina de
semelhante tema, que ministrou
no curso de pós-graduação de
educação a distância, junto ao
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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 e

laureados que remetam tais informações à Secretaria, durante o último mês do semestre

anterior à publicação do próximo número deste Boletim. Reiterando o pedido feito por Circu-

lares e Boletins anteriores, lembra aos prezados colegas que o próximo período para remessa

dessas informações encerrar-se-á em 10 de setembro de 2007.

Departamento de Educação do
Exército Brasileiro. Publicação
que recebeu apoio cultural desta
última instituição e também da
Universidade Castelo Branco.
Ressalte-se que o livro citado foi
distribuído em todo o País.

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

Continua como Coordenador
do Programa de Pós-Graduação
em Psicologia do IP-UnB.
Prossegue como membro da
Câmara de Pós-Graduação e
Pesquisa da Universidade de
Brasília, como Representante do
Instituto de Psicologia. Fez parte
da Banca Examinadora para
Análise de Progressão Funcional
para a Classe de Professor
Associado do CEPE - Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão
da UnB. Ministrou a disciplina
Tópicos Especiais em
Psicodiagnóstico: Técnicas
Projetivas Gráficas no Curso de
Verão 2007, para alunos do
Curso de Graduação em
Psicologia daquela universidade.
Passou a integrar o Banco de
Avaliadores do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação
Superior - BASis, conforme
publicado na Portaria 1.751 do
Ministério da Educação, em 27 de
outubro de 2006. Publicou o artigo
Paulo Siwek e a Psicologia

Científ ica da Religião, em
Projeções - Revista de estudos
polono-brasileiros, Ano 8, n. 1/
2, (2006), pp. 130-146. Curitiba.

William Barbosa Gomes
M. C. r. nº 9

Participou da Comissão
Examinadora para a seleção de
alunos de Mestrado e Doutorado
do Programa de Pós-Graduação
em Psicologia da UFRGS, sendo
aprovados 26 para o mestrado e
23 para o doutorado. O desafio
do programa é crescer sem
perder a qualidade que o colocou
entre os melhores do País,
segundo avaliação da CAPES
(nível 6). Aceitou dois novos
mestrandos e dois novos
doutorandos que trabalharão com
ele no Laboratório de
Fenomenologia Experimental e
Cognição, e no Museu Virtual da
Psicologia. A sua Bolsa de
Produtividade/CNPq foi renovada
com a classificação A1. O tema
de pesquisa para os próximos
três anos é a “Autoconsciência
e reflexividade: Considerações
empíricas e históricas sobre a
conversação interna”. Tomará
parte no V CONPSI - Congresso
Norte e Nordeste de Psicologia,
nas mesas Criação de arquivos
e centros de documentação em
história da psicologia no Brasil,
e Cognição e Fenomenologia. O

evento ocorrerá em Maceió, de
23 a 26 de maio. Também
participará do The 9th World
Congress of Semiotics, na mesa
“Communicology: The semiotic
matrix of understanding and
misunderstanding”. O evento
será realizado na Universidade
de Helsinque – Finlândia, de 7 a
11 de junho.

Alberto Pereira Lima Filho
Laureado 2000-2003

No período, prosseguiu
engajado com o desenvolvimento
do Fórum de Psicologia
Junguiana, cujo site para a
Internet já se encontra concluído.
A organização inicia o
planejamento de uma jornada
sobre o ensino da Psicologia
Analítica no território nacional.
Com sua prática clínica
intensificada, dedicou-se ao
desenvolvimento de uma técnica
de psicoterapia com tempo e
objetivo delimitados, sob a
perspectiva da Psicologia
Analítica, em consonância com os
serviços da Clínica Social de sua
prestadora de serviços, a Opus
Psicologia e Educação Ltda. Ao
lado disso, prosseguiu com seu
trabalho com grupos de estudos
em Psicologia Analítica em São
Paulo, Sorocaba e Rio de Janeiro.
No momento, dedica-se à escrita
de um romance.
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