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III. REALIZAÇÕES DA ACADEMIA PAULISTA DE PSICOLOGIA
• Eleição da Diretoria (2010-2012) e designação
das Comissões de Trabalho
Realizada a Assembleia Ordinária no dia 26/11/2009, em conformidade
com o disposto no Estatuto (Art. 14 e Art. 23) e no Regimento Interno (Art. 12 e
Art. 16), resultou eleita a chapa nº. 1 previamente inscrita:
Diretoria:
Presidente – Arrigo Leonardo Angelini (Cad. 4)
Vice-Presidente – Carlos Rolim Affonso (Cad. 3)
Secretária Geral – Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos (Cad. 30)
Primeira Secretária – Edda Bomtempo (Cad. 36)
Segunda Secretária – Elsa Lima Gonçalves Antunha (Cad. 29)
Primeiro Tesoureiro – Waldecy Alberto Miranda (Cad. 15)
Segunda Tesoureira – Yolanda Cintrão Forghieri (Cad. 1)
Na primeira reunião da Diretoria, efetuada no dia 16 de janeiro do presente
ano, foram designados os representantes das Comissões de Trabalho, conforme
normas estatutárias (Art. 27) e de acordo com o que estabelece o Regimento
Interno (Arts. 17 e 21).
- Comissões Permanentes:
Contas: Ivone Espínola (Cad. 25); Termos: José Fernando Lomônaco (Cad.
26); Bibliografia: Marina P. R. Boccalandro (Cad. 13) e de Publicações: José
Glauco Bardella (Cad. 8)
- Comissões Especiais: Ética, Cidadania e Direitos Humanos: Salomão
Rabinovich (Cad. 9) e Eventos: Waldecy Alberto Miranda (Cad. 15).

• Síntese das atividades realizadas no triênio 2007-2009
Além das atividades de rotina de uma entidade como é a Academia Paulista
de Psicologia, quais sejam reuniões, Assembleias, Sessões Solenes e eleições
de novos Acadêmicos, a Diretoria que ora encerrra o seu mandato, empenhouse em dois importantes temas: a manutenção da sua revista e também em dar
continuidade ao Projeto O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento Humano
– 2ª. fase. Quanto ao Boletim, foram expedidos seis números em melhor
diagramação e publicados artigos de maior importância que os anteriores, bem
como a expansão em novas bases de dados. Em relação ao projeto, a Gráfica
Coelho (Bauru) foi ganhadora da licitação que o CRP-6ª. Região efetuou, a fim
de proporcionar apoio econômico ao citado empreendimento. Foram designados
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10 Acadêmicos que se dispuseram a gravar sua vida e obra, como início da
realização. A Diretoria espera que dentro de seis meses, como prevê a licitação,
já possa oferecer, aos Conselhos e à Rede de Bibliotecas em Psicologia no
País, mais uma coleção dos legados dos Acadêmicos.

• Planejamento para a gestão 2010-2012
Sintetizam-se abaixo as atividades planejadas para a presente gestão:
- Andamento do projeto O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento
Humano – 2ª. fase (10 depoimentos).
- Planejamento e publicação semestral do Boletim Academia Paulista de
Psicologia.
- Manutenção da revista nas Bases de Dados (CLASE, Latindex e Redalyc) e
inclusão em outras novas.
- Protocolo de Intenções com o CIEE (reformulação).
- Posse de novos Acadêmicos.
- Premiação.
- Apoio a reuniões científicas e a congressos.
- Intercâmbio com outras Academias e/ou entidades congêneres.
- Reforma do Estatuto e Regimento Interno.

• Projeto O Legado da Psicologia para o Desenvolvimento
Humano – 2ª. fase
Com apoio cultural do CRP- 6ª. Região, a Academia pode dar continuidade
ao referido Projeto. São 10 Acadêmicos que se dispuseram a realizar um DVD
sobre sua vida e obra, centralizando-se em um tema de sua especialidade. Os
DVDs contarão com assuntos da atualidade em Psicologia, com aprofundamento
baseado na experiência profissional de longos anos.

• Prêmio Academia Paulista de Psicologia 2010-2012
Dando continuidade à tradição desta Academia de prestar reconhecimento
aos profissionais que contribuem com significativa produção científica para o
desenvolvimento da Psicologia no País, a Diretoria, nos termos das disposições
estatutárias e regimentais da entidade, declarou aberta as inscrições ao Prêmio
Academia Paulista de Psicologia 2010-2012, a partir de 12 de julho até 25 de
setembro do corrente ano.
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