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V. NOTÍCIAS DOS ACADÊMICOS E LAUREADOS

Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1

“Franco da Rocha”
Deu prosseguimento à

docência no Curso de Formação
em Psicoterapia Fenomenológico-
Existencial, no qual ministra as
disciplinas: Enfoque Fenomeno-
lógico da Personalidade, Aconse-
lhamento Terapêutico. Emitiu
pareceres em textos para
publicação em periódicos da área
de Psicologia. Proferiu as seguin-
tes conferências: no Instituto
Bairral, sobre o tema: Vivência,
nossa maior Mestra, por ocasião
da comemoração de 70 anos da
existência desse hospital; no
Centro de Psicoterapia Existen-
cial, em seu Café Filosófico,
sobre o tema A Psicologia de
vivências cotidianas; no Hospital
Brigadeiro – Secretaria de Estado
da Saúde, sobre o tema O
Aconselhamento Terapêutico em
Hospitais; no Programa de Pós-
Graduação em Psicologia
Hospitalar da PUC-SP, sobre a
Abordagem fenomenológica da
Psicoterapia Breve; na Escola de
Enfermagem da USP, sobre o tema
A metodologia fenomenológica
no estudo de vivências .
Participou dos seguintes eventos
científicos: II Encontro de
Fenomenologia do Centro-Oeste,
realizado em Goiânia – GO, com
a conferência e minicurso sobre
O Aconselhamento Terapêutico
na Atualidade; no Congresso
Norte-Nordeste de Psicologia,
realizado em Maceió-AL, com a
conferência Perspectiva Feno-
menológica do Aconselhamento
Terapêutico; no Congresso de
Espiritualidade e Prática Clínica,
realizado em São Paulo – SP, com
a conferência Aspectos Espiri-
tuais do Aconselhamento Tera-
pêutico. Proferiu discurso de
saudação aos novos Acadêmi-
cos: Marina Boccalandro, Ceres
Araújo e Francisco Assumpção
Junior na ocasião de suas

posses na Academia Paulista de
Psicologia. Ministrou curso
intensivo sobre o Aconselha-
mento Terapêutico em Vassouras
– RJ; Participou do VI Seminário
de Psicologia e Senso Religioso,
onde proferiu palestra sobre:
Aconselhamento Terapêutico e
Espiritualidade. Tem participado
dos almoços-trabalho com
Titulares de diversas Academias
para tratarem de assuntos
comuns.

Carlos Rolim Affonso
Cadeira nº 3,

“Fernando de Azevedo”
Como principal atividade do

colega em prol da Academia, cita-
se sua efetiva participação no
processo exitoso da assinatura
do Protocolo de Intenções com o
Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE) e este sodalício
para concretização de ações
comuns.O resultado inicial desse
intercâmbio foi a realização da
Sessão Solene de Posse de
Acadêmicos, efetuada dentro
dos parâmetros que um ato
dessa natureza merece. Continua
respondendo pelas atribuições
de Diretor Pedagógico dos Cursos
Técnicos do Centro Assistencial
e Educacional de Pedreira e
também da Escola Aprendizagem
e Desenvolvimento. Tem
participado de diversas reuniões
da Reanet (Rede Nacional de
Educação Teleinterativa), na
condição de Membro do Conselho
de Administração, sobre novos
instrumentos a serem utilizados
no processo ensino/apren-
dizagem da educação a distância.
Esteve presente, na qualidade de
Membro, nas Sessões Solenes
de posse de Titulares na
Academia Cristã de Letras.
Ademais, tem participado de
reuniões com a Editora Scortecci
para publicação do seu livreto
Psicologia, Cultura e Telemática.

Arrigo Leonardo Angelini
Cadeira nº 4,

“Almeida Junior”
Das atividades realizadas

pelo colega, destacam-se aquelas
que efetuou, na qualidade de
Presidente deste sodalício, como
a participação no planejamento e
direção da Sessão Solene de
Posse de Acadêmicos, ocorrida,
em junho do corrente ano, nas
instalações do Centro de Integra-
ção Empresa-Escola (CIEE),
resultado da celebração do
Protocolo de Intenções entre a
citada entidade e esta Academia.
Ainda nessa função, vem partici-
pando dos almoços-trabalho com
representantes de instituições
congêneres para estreitamento
das relações com a Academia
Paulista de Psicologia. Além
disso, representou esta entidade
nas posses do Prof. Dr. Luiz
Gonzaga Bertelli e do Prof. Dr.
Paulo Ernesto Dolle na Academia
Paulista de Educação. Ademais,
contribuiu para este Boletim com
um artigo histórico sobre Psicolo-
gia Intercultural e Psicologia Edu-
cacional, além de colaborar na re-
visão das demais contribuições.

Samuel Pfromm Netto
Cadeira nº 5,

“José Rodrigues Arruda”
Após árduo trabalho de

pesquisa histórica, o colega,
homenageando sua terra natal,
Piracicaba, terminou o Dicionário
dos Piracicabanos Notáveis,
incluindo personalidades a partir
de 1º  de agosto de 1767, data
de fundação daquela cidade.
Citam-se algumas delas:
Prudente de Morais, Almeida Jr.,
Senador Vergueiro e José
Rodrigues Arruda, Patrono da
Cadeira que o colega ocupa neste
sodalício. Proferiu várias
conferências nesses últimos
meses, a citar a mais recente,
assim designada, Educação:
questão de fé e trabalho, na
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Escola de Agricultura Luiz de
Queiroz, da USP, em Piracicaba.
Tem participado das Sessões
Solenes de posse de Titulares na
Academia Cristã de Letras e na
Paulista de Educação, das quais
também é Membro. Além disso,
tem comparecido, regularmente,
aos almoços-trabalho dos
representantes de várias
Academias de São Paulo, com
finalidade de congraçamento e
intercâmbio de interesses
comuns.

Marilda Emmanuel Novaes
Lipp

Cadeira nº 7,
“Oscar Freire”

Após ter conseguido auxílio
financeiro do CNPq e da CAPES
para a Revista Estudos de
Psicologia, da qual é Editora
Chefe, e que recebeu a
classificação A Nacional ,
dedicou-se a qualificar a revista
para inclusão na base Scielo, o
que foi realizado em junho do
presente ano. Concluiu dois livros
divulgados no III Congresso
Brasileiro de Stress, realizado em
São Paulo. Um deles O stress e
hipertensão arterial, em co-
autoria com o cardiologista Dr.
João Carlos Rocha e o segundo,
intitulado Stress ao Longo da
Vida, em co-autoria com a Dra.
Lucia Emmanuel Novaes Malagris,
professora da UFRJ, e com o Dr.
Lucio Emmanuel Novaes, do
CPCS-Rio de Janeiro. Continua
coordenando a pesquisa,
apoiada pela OMS, sobre a
percepção de risco que o público
leigo tem das ondas eletromag-
néticas e também com o trabalho
sobre o treino cognitivo da raiva
em pacientes acometidos de
doenças coronarianas. Na sua
função de Professora Titular da
PUC/Campinas, prossegue mi-
nistrando aulas e orientando
dissertações e teses. Continua
exercendo suas atividades como
Presidente da Associação
Brasileira de Stress e como
Diretora do Centro Psicológico de

Controle do Stress. Junto com a
Prefeitura de Campinas,
organizou o Dia do Combate ao
Stress, oficializado como dia 23
de setembro. Em junho deste ano,
inaugurou duas novas unidades
do Centro Psicológico de Controle
do Stress, uma na cidade de São
Paulo e outra no Recife com o
objetivo de promover ações anti-
stress no Brasil.

José Glauco Bardella
Cadeira nº 8,

“Laerte Ramos de Carvalho”
Nas funções de Diretor

Executivo da Vetor Editora Psico-
Pedagógica, prossegue com a
edição de publicações de livros
e testes na área de Psicologia e
de Educação. Também tem ofere-
cido aos psicólogos, administra-
dores e educadores, cursos
intensivos sobre instrumentos
psicológicos, orientação vocacio-
nal, aconselhamento e psicote-
rapia. No que diz respeito aos
livros, os mais recentes referem-
se: às pessoas com deficiência
visual; à avaliação psicológica; à
psicanálise e à seleção e
orientação profissional.

Salomão Rabinovich
Cadeira nº 9,
“Mario Yahn”

Uma das importantes
atividades profissionais do
colega, nesse período, é o de dar
continuidade ao trabalho na
Consultoria em Ética e Saúde
Corporativa, recentemente
instalada com um grupo de
especialistas no ramo. Continua
dirigindo a AVITRAN (Associação
em prol das Vítimas de Trânsito)
e prestando atendimento nos
hospitais e na clínica particular
aos acidentados ou àqueles sob
trauma de seqüestro. Segue com
entrevistas na mídia sobre pre-
venção de acidentes. Represen-
tou a Academia Paulista de
Psicologia, a AVITRAN e o CEPAT
(Centro de Psicologia Aplicada ao
Trânsito) no Fórum para criação
do Movimento de Democratização

do Trânsito, em Brasília, a convite
do Ministério da Saúde e do
Conselho Federal de Psicologia.
Esteve presente na solenidade
de outorga do Título de Doutor
Honoris Causa ao Dr. Paulo
Nathanael Pereira de Souza, pela
Universidade FMU, e também tem
participado dos almoços-trabalho
de representantes de diversas
Academias de São Paulo.

Margarida H. Windholz
Cadeira nº 12,

“Raul Carlos Briquet”
Continua prestando atendi-

mento clínico a crianças com
distúrbios do desenvolvimento,
em especial do autismo. Partici-
pou do III Fórum Nacional da
AMAFA (Associação de amigos
dos autistas de Farroupilha, RS),
apresentando o trabalho: Autismo
em questão. Prestou, na oportu-
nidade, assessoria a essa
entidade que iniciou atendimento
de autistas na região. Ao mesmo
tempo, deu prosseguimento à
assessoria a outras escolas, que
atendem crianças com esse
quadro invasivo, principalmente
no Estado de São Paulo. Iniciou
também atendimento psicológico
ao Movimento Comunitário Estrela
Nova, em Campo Limpo, incluindo
avaliações e terapias psicológi-
cas às crianças, treinamento das
auxiliares de creche, preparação
de fichas de anamnese e de
observação para facilitar o
trabalho da equipe interdisciplinar.

Marina P. Rojas Boccalandro
Cadeira nº 13

“Renato Ferraz Kehl”
Prossegue na função de

Professora Associada da PUC/SP
e como supervisora da Clínica
Psicológica da mesma universi-
dade. Nesta última atividade, tem
participado da triagem e da
supervisão de grupos de
aprimorandos que atendem
clientes que procuram a clínica
para atendimento e também o faz
diretamente. Ministra a disciplina
eletiva Transtorno do Pânico –
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uma visão da Psicossíntese
para alunos da graduação. Toma
parte do Núcleo de Pesquisa
Corpo e Psicologia: Terapias
Corporais, registrado no CNPq e
é membro da Comissão de
Avaliação do Conselho Departa-
mental (CACOD) da Faculdade de
Psicologia. Em consultório
particular, realiza supervisão e
atende clientes em psicoterapia.
Participou do I Congresso Brasi-
leiro de Amor, Afetividade e
Prática Clínica e do IV Simpósio
Brasileiro de Psiconeurologia,
realizado em São Paulo, minis-
trando a conferência As Várias
Faces do Amor na Psicoterapia.

Mathilde Neder
Cadeira nº 14,

“Aníbal Silveira”
Prossegue com a

coordenação, docência e
orientação no Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Clínica
do Núcleo de Psicossomática e
Psicologia Hospitalar na PUC/SP.
Tem orientado uma variedade de
dissertações e Teses na área da
Psicossomática. Também tem
participado de Bancas Examina-
doras de pós-graduação, muitas
delas na qualidade de Presidente.
Atuou recentemente em várias
Jornadas organizadas pela
Associação Paulista de Terapia
Familiar, a saber: Amor Solidário
da Família à Escola e da Escola
à Família; Informação vem da
Diferença... Sociograma Fami-
liar Sistêmico e Construcio-
nismo Social; e a Conversações
Transformadoras: um olhar
apreciativo sob a lente do
construcionismo social. Esta
última jornada teve, como uma
das Coordenadoras, Sheila
Mcnamee, especialista inter-
nacional em Terapia Familiar.

Waldecy Alberto Miranda
Cadeira nº 15

“Roberto Mange”
Na qualidade de 1º.

Tesoureiro, tem mantido
atualizadas as finanças da

Academia. E como representante
da Comissão de Eventos,
participou ativamente da
organização e realização da
Sessão Solene de Posse dos
novos Titulares, ato esse
ocorrido em 15 de junho passado.
Também vem participando dos
almoços-trabalho de confrater-
nização dos representantes de
várias Academias. Em paralelo,
prossegue nas suas atividades
profissionais regulares, como de
seleção de pessoal, assessoria
na área de recursos humanos
das empresas, além da
realização de psicodiagnósticos
e aconselhamentos a executivos
e ao pessoal técnico das
organizações.

Francisco B. Assumpção Jr.
Cadeira nº 17
“Jean Maugüé”

Continuou com a docência
nas disciplinas Psicopatologia e
Psicologia do Excepcional na
graduação do curso de
Psicologia e na pós-graduação
em História da Psiquiatria, todas
no IPUSP, onde é Professor
Associado. Paralelamente vem
dando continuidade à orientação
de dissertações e teses, sempre
com ênfase nos transtornos do
desenvolvimento da criança, em
especial os invasivos. Também
tem publicado artigos em revistas
de natureza psicológica e
psiquiátrica, abordando aspectos
genéticos e mecanismos
perceptivos relacionados com o
autismo e síndrome de Rett.
Escreveu capítulos para diversos
livros referentes ao autismo e
deficiência mental, como a
coleção sobre Psicologia, a ser
publicada pela Editora Guanabara
Koogan, bem como o livro
Psicopatologia Evolutiva, sob
sua organização, pela Artmed
(Porto Alegre). Ainda dispõe de
tempo para o trabalho clínico-
universitário através do
atendimento de pacientes
envolvidos no Projeto Distúrbios
do Desenvolvimento, na clínica-

escola Durval Marcondes,
pertencente ao IPUSP. Participou,
como convidado, de diversos
Congressos onde ministrou
palestras sobre a temática em
estudo.

Eda Marconi Custódio
Cadeira nº 20,
“João Toledo”

Continua com suas
atribuições na função de docente
do IPUSP e da UMESP. Na primeira
universidade, ministra a matéria
de Psicologia Comunitária e da
Saúde, na graduação. Na
segunda, as matérias rela-
cionadas com a avaliação
psicológica nos dois níveis de
ensino: graduação e pós-
graduação. Na UMESP, orienta
muitas monografias referentes a
Trabalho de Conclusão de Cursos
(TCC), atendimento psicológico
em situação de tragédia,
identidade feminina, bem-estar do
trabalhador, repercussões de
Dona Ola (conto de fada) e jovens
em liberdade assistida. Participou
do III Congresso Brasileiro de
Avaliação Psicológica, em João
Pessoa, participando da Mesa
Redonda: Avaliação da Perso-
nalidade com Técnicas Projetiva
e Expressiva, com o trabalho
Avaliação da personalidade com
testes gráficos e com os
seguintes painéis em co-autoria:
Características de Ansiedade e
agressividade em pacientes
obesos, A expressão gráfica em
crianças da Favela Naval e A
produção gráfica em uma
menina vítima de abuso sexual.
Participou também da XXXVII
Reunião Anual de Psicologia da
Sociedade Brasileira de
Psicologia, em Mesa Redonda de
Avaliação Psicológica, com a
contribuição: Doença mental no
presídio por avaliação com
Técnicas Gráficas. Ultimamente,
proferiu a palestra Psicologia da
Saúde em diferentes contextos
e apresentou o trabalho sobre
avaliação psicológica na área da
saúde: percurso histórico em
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Mesa Redonda sobre o tema, além
de outras contribuições em
painéis. Na pós-graduação,
orienta teses de doutorado sobre
a fidedignidade do psico-
diagnóstico Rorschach e o uso
desta técnica no diagnóstico da
Síndrome do Pânico. Além disso,
orienta também teses sobre
pacientes com disfunção arti-
culatória têmporo-mandibular
(bruxismo ou mordedura cruzada
que travam a articulação na boca,
produzindo muita dor), sobre
drogas e qualidade de vida em
adolescentes.

Roberto Kanaane
Cadeira nº 21,

“Raul de Moraes”
Neste semestre, aumentaram

suas responsabilidades junto às
instituições universitárias nas
quais trabalha. Na Universidade
Mogi das Cruzes (UMC), além das
funções de Gestor nos Cursos
Seqüenciais, no de Tecnologia em
Turismo e Hotelaria e no de
Recursos Humanos é também
Coordenador dos Cursos de Pós-
Graduação lato sensu  em
Marketing da Qualidade Total, em
Controladoria Estratégica e em
Administração em Hotelaria.
Ademais, vem ministrando aulas
da sua especialidade na FATEC,
na Pós-Graduação em Admi-
nistração de Empresas na PUC,
no Programa de MBA da
Fundação Instituto de Admi-
nistração FIA/Cummins, Dyma
Visteon e Rio Negro, na ECA-USP
e na UNIMONTE. Ministrou
palestras nos eventos: Ética no
Mercado de Food Service, no XX
Congresso Internacional de
Gastronomia, Hospitalidade e
Turismo. Tem sido entrevistado
sobre ética no mercado do
trabalho e também sobre o
desenvolvimento de carreiras,
matérias que foram publicadas na
Revista Turismo (ano VI, n. 64/
2007) e na Guia de Cursos
Superiores-Tecnólogos e Se-
qüenciais (a. III, n. 3, 2007),
respectivamente. Também

escreveu o artigo O processo
educacional: tendências e
perspectivas na Revista
Acadêmica Torriceli (nº. 5, 2006),
além do livro, em co-autoria:
Gestão Empresarial – Casos e
Conceitos de Evolução
Organizacional. São Paulo:
Saraiva, 2007. Em paralelo, tem
assessorado empresas,
instituições de saúde e de ensino
através da prestadora de
serviços que dirige.

Geraldina Porto Witter
Cadeira nº 23,

“Dante Moreira Leite”
Continua como Coordenadora

Geral dos Cursos de Pós-
Graduação stricto senso da
Universidade Castelo Branco e
prestando assessoria a outras
entidades. Entrementes, tomou
parte de duas Bancas Exami-
nadoras: de Doutorado, de
Vanessa de Oliveira Martins, que
defendeu a tese intitulada
Variação da fluência da fala em
falantes do português brasileiro
na USP e do Mestrado de António
de Queiroz Pereira Calças com a
dissertação: Avaliação da
docência universitária sob a
perspectiva do alunado  na
Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto. Realizou
resenhas de três livros: Ratner,
C. (2006) Cultural Psychology: a
perspective on psychological
functioning and social reform.
London: Lawrence Erbaum, para
a revista Psicologia em Estudo
(v. 12, n. 1, p. 203-205, 2007);
Rog, L. J. (2006) Marvelous
minilessons for teaching
beginning writing, k-3, Newark,
Ira,para este Boletim;e Drotas, D.
(2006) Psychological Interven-
tions in childhood il lness ,
Washington (DC): Peterson para
o Boletim de Psicologia (LVI –
125, jul/dez, 2006) Foi assídua
colaboradora no Diário de Mogi
e na Revista Educando em Mogi,
em temas de apredizagem e
ensino, publicando neste ano, 18
artigos para grande público.

Participou de vários eventos
como: VIII Congresso Nacional
de Psicologia Escolar e
Educacional (Painéis:
Conhecimento de português,
redação e compreensão de
leitura em estudantes de
Psicologia, em parceria com Elza
Maria Tavares Lima; Com-
preensão e estímulo para a
leitura na quinta série do Ensino
Fundamental, em parceria com
Hérica Rocha Phelippe; e Brincar
na pré-escola: análise via Psy
INFO, em parceria com Anidreili
Bianca Rodrigues Camilo).
Também realizou as palestras:
Redes Sociais e Sistemas de
Informação no Simpósio de
Ciências Sociais aplicadas e
tecnologias – Globalização e
inclusão, promovido pela
Universidade Brás Cubas e O
idoso, a família e a Sociedade
no Ciclo de Palestras organizado
pela Entidade Espírita Cáritas.
Participou, ao mesmo tempo, do
V Encontro de Ética em Pesquisa
do Estado de São Paulo, além de
tomar parte em comissões
científicas de congressos.

Maria Regina Maluf
Cadeira nº 28,

“Maria da Penha”
Foi eleita presidente da

Sociedade Interamericana de
Psicologia (SIP) e assumiu o
cargo no dia 5 de julho do ano
corrente, durante a realização do
XXXI Congresso Interamericano
de Psicologia, na Cidade do
México. No mesmo congresso,
tomou parte de simpósio,
apresentando o tema Psicólogo
educacional e criança em
situação de risco por pobreza:
criando práticas bem sucedidas
na escola. Participou do VIII
Congresso de Psicologia
Escolar e Educacional, em São
João Del Rey, com apresentação
de resultados de pesquisas
feitas em colaboração com
alunos e ex-alunos, no âmbito
das atividades do Grupo de
Pesquisa coordenado por ela,

\
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designado Escolarização Inicial
e Desenvolvimento Psicológico
–EIDEP . Participou do VI
Congresso Brasileiro de
Psicologia do Desenvolvimento
(Vitória, ES), em simpósio,
apresentando o tema
Compreensão social e l in-
guagem: contribuições da
pesquisa com crianças falantes
do português brasileiro .
Concedeu várias entrevistas a
jornais e revistas, rádio e
televisão, a convite, sobre temas
de interesse da população, que
envolvem conhecimentos da área
da Psicologia da Educação e do
Desenvolvimento. Publicou
capítulo em livro, submeteu
artigos a revistas científicas,
realizou trabalhos de emissão de
parecer para periódicos
científicos, agências de
financiamento a pesquisas e
editoras; tomou parte de
comissões organizadoras de
congressos. Nesses meses, três
orientandos defenderam sua
dissertação de mestrado e três
defenderam tese de doutorado.
Todas essas pesquisas trataram
de temas integrados ao grupo de
pesquisa já mencionado. Ainda
no âmbito de um projeto de
cooperação científica com a
França, apoiado pela CAPES,
participou de duas bancas de
defesa de doutorado, em que
ambas as candidatas foram co-
orientadas em co-tutela com
colegas da Universidade de
Rennes. Além desse intercâmbio
direto com os pesquisadores
franceses, promoveu encontro
dos pesquisadores da Univer-
sidad Nacional de México –
UNAM - com alunos de pós-
graduação. Continuou a ministrar
disciplinas de metodologia da
pesquisa científica e de Psicologia
do Desenvolvimento.

Aidyl M. de Queiroz Pérez-
Ramos

Cadeira nº 30,
“Paula Souza”

 Suas atividades pro-

fissionais mais recentes referem-
se à elaboração de pareceres
dos trabalhos para Congressos
e dos manuscritos para revistas
de natureza psicológica, assim
como à publicação de artigos, à
participação em Bancas Exa-
minadoras e à orientação de
dissertações, além das
referentes à sua função de
Secretária Geral desta Academia.
Desse conjunto, vale destacar: a
publicação Brinquedos onerosos
e incentivadores da passividade
infantil na revista “O Brin-
quedista” (nº 44, junho de 2007);
a participação na Banca
Examinadora de Doutorado de
Sandra Maria Rizzolo B. Bertelli,
com a tese Evasão universitária
e redirecionamento na opção de
carreira profissional, no IPUSP;
e a reunião da Diretoria, na
qualidade de Presidente Anterior,
da Associação Brasileira de
Editores Científicos em Psicologia
(ABECiP) para ultimar o registro
oficial da entidade. Participou no
IV Congresso Latino-Americano
de Psicologia da Saúde na Mesa
Redonda: O lúdico como
promotor da saúde mental da
criança hospitalizada com a
apresentação em co-autoria:
Apoio do lúdico no psico-
diagnóstico de crianças
hospitalizadas e, no Simpósio
sobre estágios em Psicologia
Hospitalar, com o trabalho
Percurso histórico na formação
teórico-prática do psicólogo no
contexto hospitalar. Na função de
Secretária Geral da Academia
Paulista de Psicologia, envidou
esforços para que a Sessão
Solene de Posse de Acadêmicos,
realizada em junho passado,
fosse efetuada em um nível que
compete a um ato dessa
natureza. Tem comparecido
também nos almoços-trabalho
das Academias e nas Sessões
Solenes de posses de Titulares
na Academia Paulista de
Educação.

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

Nas funções de docente do
curso de graduação em
Psicologia e da pós-graduação
em Psicologia da Saúde na
Universidade Metodista de São
Paulo (UMESP), a colega continua
ministrando a disciplina: Símbolo
e Corporalidade (pós-gra-
duação), supervisionando
estágios em Psicologia Aplicada
à Educação e principalmente,
orientando seis dissertações e
vários Trabalhos de Conclusão
de Cursos (TCC). Em termos de
pesquisa, acaba de concluir a
Brinquedotecas Hospitalares e
sua qualidade, em colaboração
com a Associação Paulista de
Medicina (APM) e a Associação
Brasileira de Brinquedotecas
(ABBri), abrangendo vários
municípios paulistas e capitais de
outros Estados. Continua
coordenando o Grupo de
pesquisa: Lúdico, Saúde e
Cognição e o projeto de extensão
Brinquedoteca Institucional
Circulante dos Funcionários da
Metodista. Escreveu dois
capítulos para o l ivro
Brinquedoteca Hospitalar; isto é
humanização, organizado por
Drauzio Viegas, que está no prelo
da editora WAK (Rio de Janeiro).
Participou de três eventos: 1.
Congresso da Sociedade
Interamericana de Psicologia
(SIP), na cidade do México,
apresentando o livro Brincando
na escola, no hospital, na rua...,
do qual é co-autora e co-
organizadora; 2. IV Congresso
de Neuropsicologia e Apren-
dizagem, em Poços de Caldas,
coordenando Mesa Redonda e
expondo o trabalho O lúdico e a
dinâmica corpo-mente no ciclo
vital e, em co-autoria, as
comunicações: A contribuição do
brincar para o perfil neuro-
psicológico do idoso institu-
cionalizado e A organização
cognitiva e a percepção corporal
do portador de Distrofia Muscular
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de Duchenne; 3. Congresso
Internacional sobre a inclusão
da pessoa com deficiência
visual, na USP, contribuindo em
co-autoria, com o trabalho O
processo lúdico e a formação da
identidade social e cultural. Além
disso, dirigiu a Comissão
Organizadora da I Jornada
Nacional do Brincar e da
Brinquedoteca e também nesse
evento coordenou e tomou parte
de Mesas Redondas sobre o
brincar. Ademais, tem participado
das reuniões, na qualidade de
Presidente, do Conselho da
Associação Brasileira de
Brinquedotecas e de Membro do
Conselho Deliberativo da ITLA
(International Toys Libraries).

Edda Bomtempo
Cadeira nº 36,

“Washington Vita”
Continua como professora

orientadora no Programa de Pós-
Graduação em Psicologia Escolar
e do Desenvolvimento do IPUSP,
ministrando a disciplina A criança
e o brinquedo: Teorias do
desenvolvimento e apren-
dizagem. Também no Programa
de Pós-Graduação em Psicologia
da PUC/Santos, responsabilizou-
se pela matéria Brinquedo,
Aprendizagem e Escola. No
referente a Congressos,
participou de vários, como:
Congresso Internacional sobre
a inclusão da pessoa com
deficiência visual, na Mesa
Redonda sobre o brincar,
apresentando o trabalho, em co-
autoria, identif icado por O
processo lúdico e a formação da
identidade social e cultural;
Congresso Interamericano de
Psicologia, realizado na cidade
do México, apresentando a
comunicação Desarrollo de la
imaginación em las aulas de
Orientación de negócios:
solución de problemas por el uso
de la criatividad; Congresso
Brasileiro de Psicologia da
Saúde, na Mesa Redonda: A
ludicidade na saúde da criança,

com o tema: Brincadeira
simbólica: imaginação e
criatividade e no IV Congresso
de Psicologia da Saúde, na Mesa
Redonda: O lúdico como promotor
da saúde mental da criança
hospitalizada, com o trabalho, em
co-autoria, assim designado: A
brincadeira simbólica e a
criança enferma. Prossegue
como Conselheira da ABBri e da
Fundação Abrinq, participando
de suas reuniões.

Ceres Alves de Araújo
Cadeira nº 39
“Leão Bruno”

Continua como Professora
Associada da PUC/SP, atuando
como docente e orientadora do
Programa de Estudos Pós-
Graduados em Psicologia Clínica
e como coordenadora no Curso:
Imagem Corporal na Contem-
poraneidade, do COGEAE
(Coordenadoria Geral de
Especialização, Aperfeiçoamento
e Extensão). Tem participado de
Bancas de defesa de disser-
tação de mestrado e teses de
doutorado em universidades em
São Paulo. Continua como
parecerista de revistas nacio-
nais. Atua também como
professora convidada do Curso
de Administração de Recursos
Humanos do Programa de
Educação Continuada da
Fundação Getúlio Vargas, onde
ministra a disciplina Fatores de
risco, de proteção e de resi-
l iência nas condições de
trabalho. Publicou o artigo:
“Novas Idéias em Resiliência”, na
Revista Hermes do Instituto Sedes
Sapientiae, primavera de 2006.
Tem lecionado no Curso de
Formação de Analistas da SBPA
- Sociedade Brasileira de
Psicologia Analítica, dirigindo
seminários sobre desenvol-
vimento humano e Psicopatologia
da Infância: Autismo. Também tem
participado de Mesas Redondas
em eventos científicos rela-
cionados ao Desenvolvimento
Humano e ao Autismo. Tem uma

coluna mensal sobre família na
Revista Eletrônica Vya Estelar da
UOL. Colabora com a pesquisa:
Fatores Intervenientes no
Fenômeno Psicossomático, obje-
tivando os Transtornos de
Desenvolvimento Humano:
Definindo a Síndrome de Turner
do ponto de vista afetivo –
cognitivo. Pesquisa conjunta com
o Ambulatório de Endocrinologia
da Escola Paulista de Medicina da
UNIFESP.

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

Participou como confe-
rencista no VI Congresso
Internacional de Educação
(Olinda) e no Simpósio na 15th

Conference of the World Council
for Gifted and Talented Children
(Inglaterra). Tomou parte como
Presidente em quatro Bancas de
dissertação de mestrado e como
Professor Convidado em duas de
mestrado e duas de doutorado.
Nesses meses, foram publicados
vários trabalhos de sua autoria,
entre eles, o livro Desenvolvendo
Talentos e Altas Habilidades, por
ela organizado junto com a Profª.
Denise de Souza Fleith e o
Reflective fragments of my life
no livro Shaping Story: A Guide
to Facil itating Narrative
Counseling organizado por J. C.
Marre e publicado em Pretoria,
África do Sul. Paralelamente,
proferiu várias palestras em
distintos encontros e deu
continuidade às funções de
docente, pesquisadora e
consultora ad hoc de órgãos de
fomento à pesquisa.

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

Prossegue nas funções de
Coordenador do Programa de
Pós-Graduação do Instituto de
Psicologia, de Membro da Câmara
de Pós-Graduação e Pesquisa e
de Membro da Banca Exa-
minadora do CEPL (Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão)
todos na UnB, onde é Professor
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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,
bem como aos laureados, que remetam tais informações à Secretaria, durante o penúltimo
mês do semestre 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 30 de abril de 2008.

Titular. Participou como Presidente
da Banca de Doutorado de Maria
da Consolação André sob o título
O ser negro: um estudo sobre a
construção da subjetividade em
afro-descendentes e da dis-
sertação de Mestrado de
Gabriela Fortes Celidôneo, sob o
título Daseinsanalyse e a
formação em Psicologia, além de
tomar parte, como Professor
Convidado, da Banca de
Doutorado de Luiz Fernando
Pontes, que defendeu a tese: O
bancário, o banco e a
criatividade, também no Instituto
de Psicologia da UnB. Publicou o
artigo Subsídios para a
construção completa do legado
de Jean Maugüé neste Boletim (a.
XXVII, n. 01/07, p. 23-25).
Realizou visita a École Normale
Supérieure de Paris,  onde
entrevistou o Prof. Gilles Pecout
a fim de estudar a possibilidade
de cooperação e intercâmbio
acadêmico, incluindo estudos
sobre vida e obra de Jean
Maugüé, face ao artigo publicado
pelo colega no Boletim anterior.
Nesse mesmo sentido de
intercâmbio, visitou o Centre de
Recherches em Psycho-
pathologie et Psychologie
Clinique (C.R.P.P.C.) do Instituto
de Psicologia da Universidade
Lumière, Lyon 2, Lyon (França)
e entrevistou o Prof. Bernard
Chouvier, Diretor do Centro, que
se prontificou a fazer parte do
Conselho Editorial do Boletim,
disponibil idade que esta
Academia honrosamente aceitou.
Participou como convidado dos
seguintes eventos: 1. Colóquio
Internacional Problematique de
Séparation, promovido pelo
citado C.R.P.P.C. em colaboração
com a Sociedade de Rorchach e

Métodos Projetivos de Língua
Francesa, apresentando o
trabalho La pratique dês
méthodes projectives au Brésil;
2. V Congresso Norte-Nordeste
(CONPSI), no qual tomou parte do
Temas em Debate , com o
trabalho Parcerias Institucionais
na América Latina.

William Barbosa Gomes
M. C. r. nº 9

Tem feito muitas viagens e
contatos nacionais e
internacionais. Durante o V
Congresso Norte e Nordeste de
Psicologia, realizado em Maceió,
tomou parte do VI Encontro
Interinstitucional dos
Pesquisadores em História de
Psicologia, um evento pré-
congresso que reuniu mais de 60
pessoas para discutir 30
trabalhos historiográficos. Em
seguida foi à Helsinque –
Finlândia para o The 9th World
Congress of Semiotics, onde
participou de atividade
organizada por seu orientador de
doutorado, Prof. Richard Lanigan
(Southern Illinois University –
Carbondale), reunindo vários de
seus ex-orientandos para tratar
dos rumos e implicações da
fenomenologia da comunicação.
De volta ao Brasil, foi à
Universidade Federal do Pará a
fim de participar de bancas de
dissertação de orientandos da
Profª Adelma Pimentel. Re-
tornando a Porto Alegre, formou
mais dois mestres em Psicologia
pela UFRGS: Amanda da Silveira
(Conversação interna: entre
reflexividade e ruminação) e
Maickel Andrade dos Santos
(Movimentos dialógicos do Self
em psicoterapia). Também
assistiu à defesa de doutorado

em Psicologia de sua filha
Vanessa (Fatores que compõem
as futuras práticas parentais:
Diálogos entre apego e
sociocognição) sob a orientação
dos professores Cleonice Bosa
(UFRGS) e Everett Waters
(SUNY-Stony Brooks). Visitou a
Universidade de Colúmbia e a
SUNY-Stony Brooks (EUA) e
participou na Reunião Anual da
SBP em Florianópolis.

Alberto Pereira Lima Filho
Laureado 2000-2002

No período, deu pros-
seguimento a seu trabalho com
grupos de estudos em Psicologia
Analítica em São Paulo,
Sorocaba e Rio de Janeiro.
Permaneceu engajado com o
desenvolvimento do Fórum de
Psicologia Junguiana, cujo sítio
para a Internet encontra-se ativo.
Junto à equipe responsável,
prepara o lançamento do Fórum
no Museu da Casa Brasileira.
Organizou palestras e cursos
oferecidos por sua prestadora de
serviços, a Opus Psicologia e
Educação Ltda. Ministrou o curso
A Função dos Símbolos na
Psique e na Escuta Clínica em
Salvador, a convite do Instituto de
Gestalt Terapia da Bahia. Ocupa-
se, no momento, com o processo
de publicação de um livro
concluído em 2006, ainda sem
título, destinado ao grande
público, sobre a visão que
homens e mulheres têm uns dos
outros na contemporaneidade.
Além disso, preparou um estudo
sobre a biografia do compositor
Ernesto Nazareth, que foi
apresentado em um congresso
internacional no Rio de Janeiro.
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