
ATA DA ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA PSICOLOGIA – SBHP – BIÊNIO 2015-2017. No 
dia nove de setembro de 2015, das 9:00 às 16:00 horas, na Sala Helena Antipoff (4º andar 
da Biblioteca Central da Universidade Federal de Minas Gerais), foi realizada a eleição 
para os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal – biênio 2015-2017, da Sociedade 
Brasileira de História da Psicologia (SBHP). A eleição observou o disposto no Estatuto, 
Art. 29, Parágrafo Único, no Edital e Regimento Eleitoral, de 10 de julho de 2015, 
divulgados através da Circular nº 01 da Comissão Eleitoral eleita na Assembleia Geral 
realizada em São Paulo (SP) em 30 de março de 2015 e composta pelos associados 
Maria Fernanda Costa Waeny, Raquel Martins de Assis e Paulo Coelho Castelo Branco. 
A Circular com o Edital e Regimento Eleitoral foi afixada na Sede da SBHP e sua 
divulgação foi feita por meios eletrônicos em 13 de julho de 2015, conforme cópia 
anexa. Inscreveu-se uma única Chapa denominada “História da Psicologia em 
Movimento”, cuja composição foi também divulgada aos associados na Sede da SBHP 
e por meios eletrônicos (Circular nº 02/2015, cópia anexa). No dia da eleição, 
compareceram dez associados para a votação, sendo três por procuração, conforme lista 
de presença anexa. A apuração pública dos votos sucedeu em Assembleia Geral da 
SBHP, nesta mesma data, e resultou em dez votos para a Chapa única “História da 
Psicologia em Movimento”, não havendo votos nulos ou em branco. Sendo assim, a 
Comissão Eleitoral indica eleita a chapa “História da Psicologia em Movimento”. Não 
havendo mais nada a tratar, eu, Raquel Martins de Assis, lavrei a presente ata que vai 
por mim assinada, em nome da Comissão Eleitoral, com as duas testemunhas abaixo. 

Belo Horizonte, 9 de setembro de 2015. 

Raquel Martins de Assis 

Maria Fernanda Costa Waeny (por procuração) 

 

Testemunhas: 

Érika Lourenço 

Sérgio Dias Cirino 


