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desenvolvidas. Renova a solicitação aos integrantes deste sodalício para que a
continuem prestigiando com suas valiosas colaborações e participação nos
eventos programados, no sentido do aperfeiçoamento de suas ações para o
pleno alcance dos seus objetivos.

• Programa sucinto de atividades para a gestão 2007 - 2009
Brief activity program for the management 2007 - 2009

As atividades planejadas para o programa supra-citado foram elaboradas
em função das finalidades desta Academia e de sua estruturação, dos seus
instrumentos legais; das realizações iniciadas em gestões anteriores e das
oportunidades apresentadas a este sodalício nos dias de hoje. Aprovada em
reunião da Diretoria, efetuada no dia 18 de janeiro p.p., as unidades básicas do
programa ficaram assim estabelecidas:

1. Atualização dos documentos legais em vista da posse da nova Diretoria.

2. Posse dos Acadêmicos eleitos na gestão anterior, a saber:
- Ceres Alves de Araujo - Cad. 39
- Maria Regina Maluf - Cad. 28
- Francisco Baptista Assumpção Jr. - Cad. 17
- Marina Pereira Rojas Boccalandro - Cad. 13
- Marilda Emmanuel Novaes Lipp - Cad. 7

3. Eleição e posse de novos Acadêmicos:
Cadeia nº 19, vacante na atualidade, e outras que possam ocorrer.

4. Designação de novos Membros Beneméritos.

5. Prêmio Academia Paulista de Psicologia
Divulgação e outorga do prêmio na presente gestão, em conformidade com
o Regulamento dessa láurea.

6. Sessões Solenes
Posse de Titulares, Membros Correspondentes e Membros Beneméritos,

homenagens póstumas a Patronos e Titulares, distinções a profissionais ou
homens públicos, além da outorga de prêmios.
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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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