SBHP NEWSLETTER

Ano 3, Número 1 – Março de 2016

154

SBHP
Newsletter

Ano 3 – Número 1
Março de 2016

Por [Gabriel Cândido, Rodolfo Batista, Rodrigo Miranda e Sérgio Cirino]

Início de Ano Produtivo
A virada do ano e o início de 2016 tem sido
períodos produtivos para os historiadores da
psicologia no país. No fim do ano passado,
tivemos o lançamento de dois livros (que até
já noticiamos).

histórias e memórias, organizado por Arthur
Arruda Leal Ferreira (Universidade Federal
do Rio de Janeiro, UFRJ) e Marlon Merlone
Santos Penna.

O primeiro, é o livro de nosso colega Saulo de
Freitas Araujo (Universidade Federal de Juiz
de Fora, UFJF) intitulado Wundt and the
Philosophical Foundations of Psychology – a
reappraisal e editorado pela Editora
Springer.

Também foi publicado, no fim do último ano,
o livro Antônio Gomes Penna: convivências,

Chamada de Trabalhos
Irá ao ar, até o fim deste mês de Março, a
chamada de artigos para um número
temático de História da Psicologia na
Revista Psicologia e Saúde, da Universidade
Católica Dom Bosco (UCDB).

Logo neste início de 2016 houve o
lançamento do livro Saberes Psicológicos no
Brasil – História, Psicologia e Cultura de
nossa vice-presidenta Marina Massimi
(Universidade de São Paulo, USP). O livro
teve lançamento oficial no dia 26 de
fevereiro, no Espaço Cultura e Extensão
(ECEU) da USP em Ribeirão Preto. A obra já
está disponível para compra online e em
livrarias.

O número terá como tema “Diálogos entre
História, Psicologia e Saúde” e será editado
em uma parceria entre a UCDB, a SBHP e a
Rede Iberoamericana de Pesquisadores em
História da Psicologia (RIPeHP). As editoras
convidadas são Raquel Martins de Assis
(Universidade Federal de Minas Gerais,
UFMG) representando a SBHP e, Florencia
Macchioli (Universidad de Buenos Aires, UBA
– Argentina), representando a RIPeHP.
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Tal número estará aberto a contribuições
inéditas de investigadores cujas pesquisas
abordem discussões históricas sobre as
conexões entre Psicologia e Saúde. Dessa
forma, estimam-se manuscritos vinculados à
história de diversos campos, tais como
psicologia hospitalar, psicologia da saúde,
psicoterapia, saúde mental, higienismo,
relações da psicologia com outras áreas da
saúde (p.ex., Medicina, Enfermagem,
Biologia, Neurociências, Educação Especial e
áreas afins). Fiquem de olho!

Eventos a caminho
Ocorrerá, na cidade de Mariana (Minas
Gerais), entre os dias 06 e 08 de Abril, o
XXXIV Encontro Anual Helena Antipoff &
XIV
Encontro
Interinstitucional
de
Pesquisadores em História da Psicologia. O
evento será sediado na Universidade Federal
de Ouro Preto e o tema escolhido para esta
edição foi Psicologia, Educação e o Debate
Ambiental – Retomando a perspectiva
ecológica de Helena Antipoff. Logo a
programação estará disponível.
De 07 a 10 de Junho ocorrerá em Maceió
(Alagoas) o XVI Simpósio de Pesquisa e
Intercâmbio Científico da Associação de
Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia
(ANPEPP). A temática do evento será
Pesquisa em Psicologia: Dimensões éticas e
produção científica. Os historiadores da
psicologia estarão reunidos em dois grupos
de trabalho: História da Psicologia e História
Social da Psicologia.
Além disso, podemos nos preparar para o XII
Encontro Clio-Psyché. O evento ocorrerá
entre os dias 09 e 11 de Novembro, na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ).

Entidades de Psicologia (ULPASI) que
ocorrerá de 08 a 11 de Junho em Buenos
Aires (Argentina). O prazo final para
submissão é dia 31 de Março.

A primeira convocação se dará as 18:30 e, às
19h, em segunda. Diversos temas serão
pauta desta Assembleia, tais como a
apreciação do Relatório da Diretoria para
período de Outubro/2015 a Março/2016, a
deliberação das anuidades para o ano de
2016 e o calendário para realização do 1º
Congresso da SBHP em março de 2017,
conforme deliberação da última Assembleia,
realizada em outubro de 2015.

O outro evento, que ocorrerá na cidade de
Rosário (Argentina), é o VI Congreso
Regional de la Sociedad Interamericana de
Psicología (SIP). O evento se dará entre 14 e
17 de Junho. O prazo limite para envio de
trabalhos é 01 de Abril. Pelas datas, é
possível fazer uma “casadinha”, participando
dos dois eventos.

A convocação completa encontra-se
disponível online, no site da SBHP.

A Sociedade Brasileira de História da
Ciência (SBHC) divulgou edital de premiação
de teses e dissertações em história da
ciência. É uma importante oportunidade para
os historiadores da psicologia se fazerem
presentes nesta associação.
O prazo para envio de trabalhos é o mês de
abril (1 a 30). O edital pode ser lido online.

Por fim, estão abertas as chamadas de
trabalhos para o 4o Encontro de Filosofia e
História da Psicologia (EFHEP) organizado
por acadêmicos da Universidade de Fortaleza
(UNIFOR). O evento ocorrerá entre 04 e 07
de Maio e sua, este ano, é A (in)definição do
objeto psicológico: O paradoxo da
Psicologia. A chamada de trabalhos estão
em aberto até dia 31 de Março. Alguns
nomes já estão confirmados entre os
convidados, tais como Carlos Eduardo Lopes
(Universidade Estadual de Maringá, UEM),
Thiago Gomes de Castro (Pontifícia
Universidade Católica de Porto Alegre, PUCPR) e William Barbosa Gomes (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS).

Assembleia Geral Ordinária

Ainda estão abertas as chamadas de
trabalhos
para
alguns
eventos
potencialmente interessantes. O primeiro, VI
Congresso da União Latino-Americana de

Edital do Prêmio SBHC 2016
[por Ana Maria Jacó-Vilela]

Reiteramos a convocação para a Assembleia
Geral Ordinária da SBHP que irá ocorrer no
dia 07 de Abril durante o XXXIV Encontro
Anual Helena Antipoff & XIV Encontro
Interinstitucional de Pesquisadores em
História da Psicologia.

Colabore com a Newsletter
Contamos com a colaboração de todos para
o sucesso da nossa Newsletter. 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 sbhpsi@gmail.com.

Todos sabem da importância de recursos
financeiros para a organização e manutenção
de uma sociedade. Temos ainda muitos
desafios pela frente e contamos com a
colaboração de todos nessa empreitada! A
anuidade 2016 se aproxima.
Para informações sobre o processo de
associação entre em contato conosco por email sbhpsi.tesouraria@gmail.com
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