
Ata da Assembléia da SBHP – dia 30 de  março de 2015 

A reunião aconteceu às 18:30 hs, do dia 30 de março de 2015, na sala  100 da 
PUCSP. Foram tratados os  seguintes assuntos: 

Informes sobre o Encontro Interinstitucional e o Encontro da Sociedade 
Brasileira de Psicologia (que deu lugar a  última reunião da SBHP). Por 
enquanto, não teremos eventos próprios da Sociedade. A Sociedade precisa se 
fazer presente, através da criatividade  de seus membros, nos diversos 
Encontros e Congressos Científicos. Isso é importante para o crescimento da 
Sociedade. Seria interessante se os eventos, nos quais a Sociedade se 
apresenta, fossem citados no site da SBHP. 

Informes da tesouraria: a conta bancária para pagamentos da anuidade da 
Sociedade já está aberta. Assim, novos membros podem associar-se. O valor 
da mensalidade é o mesmo do ano passado. 

Abertura de uma Comissão para a eleição da nova diretoria da SBHP – Lê-se 
quem são os atuais  presidente, secretário e tesoureiro. Lê-se quem são os 
diretores regionais, conselho fiscal, suplentes. Há a necessidade de eleger uma 
Nova Diretoria nesse ano de 2015. 

Definiu-se uma Comissão Eleitoral que discuta e avalie os critérios e as 
condições para a Nova Eleição. Candidataram-se, para a Comissão, Fernanda 
Waeny, Paulo Coelho e Raquel Martins de Assis. Os trabalhos devem 
acontecer antes de outubro, pois  nesse prazo precisa haver uma nova 
Diretoria. Assim, o esperado é que até agosto os critérios e formas para a 
votação da nova eleição já estejam organizados, para garantir o processo 
democrático 

A Comissão eleitoral foi aprovada por aclamação. 

Avaliação da visibilidade da SBHP:  qual é a visibilidade que queremos dar à 
Sociedade? O site está em português, inglês e espanhol. Rodrigo Miranda 
informa como o site está organizado e a maneira de se inscrever pelo site do 
SBHP. Relata também ele (USPRP), Deolinda e Amanda (da UFMG) têm 
analisado a quantidade de acessos ao site da SBHP, pensando que esse é um 
critério para avaliarmos a visibilidade da SBHP. Muitas pessoas têm acessado 
o site, grupos que extrapolam aqueles que estão participando diretamente dos 
eventos em que a Sociedade se insere. Esse dado parece indicar um bom 
acesso ao site. Também tem sido utilizado Facebook e Twitter para divulgar os 
eventos nos quais a Sociedade propõe atividades. Grupos que seguem a 
SBHP no Twitter são pesquisadores dos Estados Unidos e Canadá. Assim, 
seria interessante que  a divulgação pelo Twitter fosse feita em inglês. 

Discute-se a publicação, no site, de teses e dissertações, materiais didáticos e 
trabalhos científicos em História da Psicologia. Marina Massimi pede que nós 



publiquemos os Programas de Ensino em História da Psicologia para que 
comecemos a oferecer um parâmetro para essa disciplina nas diversas 
Universidades. 

Duas novas pessoas se candidatam para entrar na Comissão que tem cuidado 
do site da SBHP. Essa Comissão fará novas propostas para a visibilidade da 
SBHP, em outubro, na SBP, onde haverá o próximo Encontro da SBHP. 

Avaliação da lista de contatos: o secretário pergunta se as pessoas estão 
recebendo e-mails e contatos feitos pela SBHP. Os participantes da reunião 
respondem que muitos não têm recebido. Assim, levanta-se a necessidade de 
aproveitar as reuniões para renovar os contatos, pois tem sido difícil manter 
atualizada a lista de pessoas membros da SBHP. Nesse momento, ainda existe 
um grupo informal que irá se associar à SBHP, mas não se associou ainda. 

Outros assuntos: Érika Lourenço informa que o CFP está reeditando o 
Dicionário Pioneiros da Psicologia no Brasil. A ideia é incluir 100 novos 
verbetes. Assim, as pessoas podem fazer sugestões de verbetes para o 
Dicionário durante esse evento.  

Assim, encerrou-se a Assembléia aos 59 minutos de seu início. 

 

 


