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Com alegria lançamos o primeiro número da
Newsletter da Sociedade Brasileira de
História da Psicologia. A foto dessa edição é
a nossa logomarca, uma forma de apresentála aos associados da SBHP. Pensamos em
publicar nas próximas edições fotos enviadas
pelos sócios. Podem ser fotos antigas dos
nossos arquivos pessoais ou mesmo fotos de
outros arquivos que dialoguem com o campo
da história da psicologia. O espaço também
está aberto para fotos recentes, por
exemplo, as tiradas nos nossos encontros.
Será mais uma forma interessante de
registro. Portanto, preparem as câmera para
as fotos no Rio de Janeiro, durante o Clio e
em Ribeirão Preto, durante a SBP. Também
estamos abertos para fotos artísticas dos
nossos sócios! Quem se habilita?!?!
Convidei o Rodrigo Miranda (O “Dingó” para
os que o conhecem mais de perto) para
editar comigo a Newsletter. Rodrigo
terminou o doutorado em 2013 sob minha
orientação e hoje está na USP de Ribeirão
fazendo Pós doc com a Marina Massimi.
Obrigado Rodrigo por aceitar a tarefa!
Desejamos a todos boa leitura da primeira
edição da nossa Newsletter!

Está no ar o site da SBHP
Isso mesmo! O site da SBHP está pronto!
Para que ele circule bastante criamos versões
em Inglês e Espanhol. O site foi pago com
uma verba de projeto da Vice Presidente da
SBHP Regina Helena de Freitas Campos.
Obrigado Regina!! Agradecemos também à
Amanda Tolomelli (doutoranda do Sérgio
Cirino), à Deolinda Turci (mestranda da Érika
Lourenço) e ao Rodrigo Miranda que
colaboraram em diferentes etapas da
construção do site. Importante também
agradecer à Lidiane Panazzolo (aluna da
Marina Massimi) e ao seu namorado, Yuri
Chamoun, que criaram a logomarca da
sociedade. Ainda faremos alguns ajustes no
site, por exemplo, em relação ao campo
“notícias”. Publicamos uma chamada para o
Clio, mas ainda não encontramos a forma
ideal para dar a devida publicidade às
notícias. Provavelmente o campo “notícias”
será mais discreto e conectado às redes
sociais (Facebook e Twitter). Aguardem! Se
alguém tiver sugestões para melhoria do site,
serão bem vindas! Para acessar o site da
SBHP clique aqui.

Deu na History of Psychology!
A criação da SBHP foi noticiada na edição de
agosto da Revista History of Psychology.
Obrigado Regina por ter escrito e
encaminhado a notícia. Há um pequeno erro
na grafia do endereço da SBHP na internet,
mas vamos providenciar uma errata. Para ver
o anúncio clique aqui.

CNPJ da Sociedade
Depois de muitas idas e vindas em cartórios,
finalmente conseguimos. Érika teve participação
importantíssima nesse processo. O CNPJ da SBHP
é o seguinte: 20.982.178/0001-92.
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XI Encontro Clio-Psyché
IX Congresso Norte-Nordeste
de Psicologia (CONPSI)

Entre os dias 01 e 03 de Outubro irá ocorrer o
XI Encontro Clio-Psyché na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Junto ao
Clio, ocorrerá o V Reunião da Rede
Iberoamericana de Pesquisadores em
História da Psicologia (RIPeHP). Esse evento
é organizado por Ana Jacó-Vilela com seu
grupo de pesquisa, o Núcleo de Estudos e
Pesquisas em História da Psicologia ClioPsyché.
Assim,
temos
mais
uma
oportunidade de nos vermos e debatermos
sobre a história da psicologia no Brasil e na
Ibero-américa!

Nádia Rocha está responsável pela
organização do Colóquio Ferreira França que
ocorrerá em Salvador em maio de 2015, por
ocasião do IX CONPSI. Aguardem novidades
sobre o assunto. Quem ainda não comprou o
livro do Ferreira França Investigações de
Psicologia pode fazê-lo pela internet. Há
livros a preços bem baratos, por exemplo, no
site Estante virtual. Para comprar o livro
clique aqui.

44a Reunião da Sociedade
Brasileira de Psicologia

Aguardamos a programação! Maiores
informações podem ser encontradas aqui e
também pelo e-mail da organização do
evento: contatosxiclio@gmail.com

Algumas semanas depois do Clio-Psyché, nos
a
reuniremos novamente para a 44 SBP. Esse
ano, ela irá retornar à cidade de Ribeirão
Preto, onde outrora houve a Sociedade de
Psicologia de Ribeirão Preto (SPRP). O
evento ocorrerá entre os dias 21 e 24 de
Outubro. A programação final ainda não está
disponível. Todavia, pela programação
preliminar já ficamos super contentes com a
presença da história da psicologia! Na
programação preliminar encontramos dois
simpósios, três mesas redondas e uma
sessão especial. Olha que ainda faltam os
resultados das demais modalidades de
trabalho, tal como as sessões coordenadas. A
sessão especial será realmente especial! Ela
irá discutir a biografia científica da
Professora Carolina Martuscelli Bori. Nessa
sessão, poderemos ouvir Isaías Pessotti e
Maria do Carmo Guedes, presidente de honra
da SBHP. Compondo a sessão teremos
Gabriel Cândido apresentando os resultados
de sua pesquisa de doutorado sobre a
Professora Carolina. Gabriel defendeu sua
tese recentemente sob orientação da
presidente da SBHP Marina Massimi. Para
mais informações sobre a SBP clique aqui.

Colaborações para os próximos
números da Newsletter
Contamos com a colaboração de todos par
ao sucesso da nossa Newletter. Não
planejamos uma periodicidade para ela:
publicaremos de tempos em tempos a
depender do fluxo de notícias. Então, fiquem
à vontade para colaborar. Nosso email de
contato é mailto:sbhpsi@gmail.com

2

