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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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A Diretoria espera, através desta divulgação e também das efetuadas nos
cursos de pós-graduação em Psicologia, das bibliotecas, clínicas, associações
e entidades de classe, chegar a referida informação àqueles profissionais,
potenciais candidatos, que destacadamente vêm contribuindo para o progresso
da Psicologia em nosso meio.
As informações pertinentes se condensam no seguinte:
Objetivo ..................... Promover contribuições relevantes no campo da
Psicologia.
Inscrições
Facultadas a psicólogos mediante teses de doutorado ou
de livre-docência, desde que tenham sido aprovadas em
universidade do Estado de São Paulo ou em instituição
universitária oficial de outro Estado da Federação, até
dois anos antes da abertura destas inscrições.
Premiação ................. Diploma e Medalha alusivos, além de valor em dinheiro.
Período de inscrição De 12 de julho a 25 de setembro de 2010.
Mais informações ...... Secretaria da Academia
Rua Pelágio Lobo, 107 – Perdizes
São Paulo, SP. – CEP 05009-020
Tel.: (11) 3862-1087 Fax: (11) 3675-8889
E-mail: academia@appsico.org.br

• Atividades profissionais dos Acadêmicos e Laureados
Academics and Laureates professional activities
Registram-se aqui as informações recebidas até o encerramento da coleta
de material para este número do Boletim.
Yolanda Cintrão Forghieri
Cadeira nº1
“Franco da Rocha”
Participou,
com
a
apresentação de seus trabalhos,
nos seguintes eventos científicos: Congresso Nacional de
Gestalt Terapia e Fenomenologia realizado na Universidade
Federal do Espírito Santo em
Vitória onde proferiu a conferência Fundamentos da Gestalt
Terapia encontrados na
Fenomenologia; Simpósio de
Pesquisas Fenomenológicas
realizado na EACH da USP em São

Paulo, onde fez a conferência
sobre Aconselhamento Terapêutico: um jeito de cuidar; no III
CULPSI em Vitória da Conquista
– Bahia. Ministrou minicurso
sobre A abordagem fenomenológica da personalidade e
conferência sobre O Aconselhamento Terapêutico; no II
Encontro de Gerontologia
realizado na Universidade
Católica de Goiás-Goiânia.
Participou de mesa-redonda com
a apresentação da Abordagem
Fenomenológica do envelhecimento. No Encontro sobre A

Fenomenologia do cuidar
promovido em Santo André pelo
Instituto Psico Ethos, realizou o
minicurso sobre O Aconselhamento Terapêutico como um
jeito de cuidar. Tomou parte,
como membro efetivo, da
Comissão Jugadora da tese de
doutorado de Joelma Espíndola
sobre Aconselhamento Psicológico e Aconselhamento Religioso, na Escola de Enfermagem
da USP de Ribeirão Preto.
Prossegue com suas atividades
como docente do Curso de
Formação em Psicoterapia
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