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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA PSICOLOGIA 
(SBHP). No dia 28 de outubro de 2015, convocada por edital de 
26/09/2015 (cópia anexa), realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária 
da Sociedade Brasileira de História da Psicologia, em segunda convocação, 
às 19:30 horas, no Auditório do 4º andar da Biblioteca Central da 
Universidade Federal de Minas Gerais, à av. Antonio Carlos, 6627, 
Campus Pampulha, em Belo Horizonte, MG. A Assembleia foi presidida 
por Marina Massimi, Presidente da SBHP, e secretariada por Rodrigo 
Lopes Miranda, associado da entidade, a convite da Presidência e com a 
anuência da Assembleia, substituindo o Secretário Sérgio Dias Cirino, que 
justificou sua ausência por problemas de doença na família. Estiveram 
presentes os seguintes associados quites com as obrigações estatutárias: 
Saulo de Freitas Araújo, Rodrigo Lopes Miranda, Raquel Martins de Assis, 
Érika Lourenço, Adriana Araújo Pereira Borges, Maria do Carmo Guedes, 
Carolina Silva Bandeira de Melo, Dener Luís da Silva, Paulo Coelho 
Castelo Branco, Robson Nascimento Cruz, Gabriel Vieira Cândido, Sandro 
Rodrigues Gontijo, Carolina de Resende Damas Cardoso, Mitsuko 
Aparecida Makino Antunes, Nádia Maria Dourado Rocha, Marina Massimi 
e Regina Helena de Freitas Campos, conforme lista de presença anexa. 
Assinaram a lista de presença como convidadas, com a anuência da 
Assembleia, Marilene de Oliveira Almeida e Cíntia Fernandes Marcellos. 
Foram tratados os seguintes itens da pauta: 1º) Apresentação do Relatório 
Anual e Prestação de Contas da Diretoria (biênio 2013-2015): o 
Relatório Anual da diretoria eleita para o biênio 2013-2015 foi apresentado 
pela Presidente, Marina Massimi, pela Vice-presidente, Regina Helena de 
Freitas Campos e pela Tesoureira, Érika Lourenço. Marina Massimi 
ressaltou, em seu Relatório, que durante o período 2013-2015 foram 
tomadas providências para o registro da SBHP no Cartório de Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas de Belo Horizonte, obtenção de número de 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e abertura de conta 
corrente no Banco do Brasil S/A para recebimento das anuidades dos 
associados e pagamento das despesas da associação. Foi providenciada a 
montagem do sítio eletrônico com as informações básicas sobre a SBHP, 
cujo endereço é www.sbhpsi.com.br, e promovidas ações visando o 
cumprimento das finalidades estatutárias da associação. No período 2013-
2015, e no sentido de promover a reunião de profissionais, pesquisadores e 
estudiosos da História da Psicologia, a organização dos seguintes eventos 
contou com o apoio da SBHP: 1) XII Encontro Interinstitucional de 
Pesquisadores em História da Psicologia, em associação com o XXXII 
Encontro Anual Helena Antipoff, promovido pelo Centro de 
Documentação e Pesquisa Helena Antipoff, no período de 26 a 29 de março 
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de 2014, na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais, em Belo Horizonte. Participaram do Encontro pesquisadores e 
estudantes de graduação e de pós-graduação vinculados a 30 diferentes 
instituições, incluindo dois convidados estrangeiros, apresentando trabalhos 
de pesquisa em história da Psicologia em três conferências, quatro 
palestras, uma exposição, quatro mesas redondas e 66 (sessenta e seis) 
comunicações em 13 (treze) sessões coordenadas, além de visita ao 
memorial Helena Antipoff, em Ibirité, MG. Durante o evento, foi realizada 
a Assembleia Geral Ordinária da SBHP de 2014, no dia 28.3.2014. 2) XIII 
Encontro Interinstitucional de Pesquisadores em História da Psicologia, 
realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo nos dias 30 e 31 
de março de 2015, com organização da Presidente de Honra da SBHP 
Maria do Carmo Guedes e sua equipe. Participaram do Encontro 
pesquisadores vinculados a 25 instituições de ensino e pesquisa, entre os 
quais dois convidados estrangeiros, realizando uma mesa redonda, três 
palestras, sete grupos de debates de pesquisas em história da Psicologia e 
três exposições. Durante o evento foi realizada a Assembleia Geral 
Ordinária da SBHP relativa a 2015, e feita homenagem à professora Maria 
do Carmo Guedes por sua liderança na pesquisa em história da Psicologia 
no Brasil e por seu trabalho à frente do Núcleo de História da Psicologia da 
PUC-SP. 3) Participação da SBHP na 45ª Reunião Anual da Sociedade 
Brasileira de Psicologia, realizada em Belo Horizonte, MG, nos dias 27 a 
30 de outubro de 2015, com apresentação de cinco simpósios, uma mesa-
redonda, oito sessões coordenadas, oito painéis e uma conferência, 
totalizando 67 (sessenta e sete) trabalhos de pesquisa apresentados na seção 
de História da Psicologia por pesquisadores e estudantes de graduação e de 
pós-graduação vinculados a 28 instituições de ensino e pesquisa. Na 
referida 45ª Reunião Anual da SBP foi também apresentada Exposição 
sobre Memória da Psicologia em Obras Raras e Valiosas, organizada pela 
associada Nádia Maria Dourado Rocha com o apoio do Conselho Federal 
de Psicologia. Ainda durante a 45ª Reunião Anual da SBP, e no sentido de 
buscar a interação com instituições congêneres, a Presidente e a Vice-
presidente da SBHP participaram de reunião promovida pela Sociedade 
Brasileira de Psicologia visando integrar as associações científicas 
representadas em sua 45ª. Reunião Anual. Nessa reunião, o presidente da 
SBP, Ricardo Gorayeb, propôs que os associados das associações presentes 
ao evento que queiram se tornar sócios da SBP terão desconto de 50% no 
valor das anuidades e de 50% no valor da taxa de inscrição nos eventos 
promovidos pela Sociedade. Propôs também que nas próximas Reuniões 
Anuais da SBP a colaboração dessas associações será estimulada através de 
participação no comitê científico do evento e de proposição de uma seção 
específica composta por simpósios, mesas-redondas e conferências, ficando 
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o financiamento do evento a cargo da SBP. 4) Publicação de “Note on the 
Foundation of a New Society” na seção Society for the History of 
Psychology News publicada no periódico History of Psychology (2014  
Volume 17, Issue 3 (Aug), p. 256-258) informando sobre a fundação da 
Sociedade Brasileira de História da Psicologia em 18 de outubro de 2013. 
5) Newsletter: durante o período 2013-2015, foram publicadas pela 
Secretaria da Sociedade cinco edições da SBHP Newsletter (setembro e 
dezembro 2014; abril, junho e setembro 2015), informando sobre as 
atividades da SBHP. Em resumo, a Presidente da SBHP considerou que a 
primeira diretoria conseguiu institucionalizar a entidade e promover ações 
visando congregar os associados e divulgar seus trabalhos. A Vice-
presidente, Regina Helena de Freitas Campos, comunicou que ficou muito 
honrada de pertencer a essa diretoria e poder colaborar na 
institucionalização da associação e divulgação de suas atividades. A seguir 
a Tesoureira, Érika Lourenço, apresentou o relatório e prestação de contas 
para o período 2013-2015, no qual se verificou o recebimento de anuidades 
de profissionais, estudantes de pós-graduação e estudantes de graduação e 
despesas com cartório, contador e anuidades do sítio eletrônico, conforme 
documento anexo. A Assembleia aprovou o relatório da Diretoria e 
ratificou a extensão do mandato da primeira Diretoria, de 17/10/2015 até a 
presente data, 28/10/2015, medida que visou possibilitar maior participação 
na Assembleia Geral Extraordinária de associados da SBHP presentes em 
Belo Horizonte por ocasião da realização da 45ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira de Psicologia – SBP. 2º) Parecer do Conselho Fiscal 
sobre a prestação de contas da Diretoria: a Conselheira Raquel Martins 
de Assis apresentou o parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de 
contas da Diretoria relativa ao período 2013-2015, favorável à sua 
aprovação. O parecer foi colocado em discussão pela Presidente, e a seguir 
homologado por unanimidade pela Assembleia. 3º) Posse da nova 
Diretoria e novo Conselho Fiscal: foi dada posse à nova Diretoria e ao 
novo Conselho Fiscal, para o período de 28/10/2015 a 27/10/2017, eleitos 
em processo eleitoral iniciado com a convocação pela Comissão Eleitoral 
em 10/07/2015 e concluído com a votação e apuração em 09/09/2015. 
Compõem a nova Diretoria e Conselho Fiscal empossados, os seguintes 
associados: Presidente: Regina Helena de Freitas Campos; Vice-
presidente: Marina Massimi; Secretário: Rodrigo Lopes Miranda; 
Tesoureira: Adriana Araújo Pereira Borges; Diretores Regionais: 
Centro-Oeste: Titular: Raquel Nunes da Cunha e Gabriel Vieira Cândido 
(Suplente); Norte-Nordeste: Nádia Maria Dourado Rocha (Titular) e 
Sandro Rodrigues Gontijo (Suplente); Sudeste: Arthur Arruda Leal 
Ferreira (Titular) e Érika Lourenço (Suplente); Sul: William Barbosa 
Gomes (Titular) e Sérgio Dias Cirino (Suplente). Conselho Fiscal: 
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Titulares: Mitsuko Aparecida Makino Antunes; Saulo de Freitas Araújo e 
Magda do Canto Zurba; e, como respectivos suplentes, Robson Nascimento 
Cruz; Carolina de Resende Damas Cardoso e Marcos Vieira Silva. 4º) 
ASSUNTOS GERAIS: 4.1.) participação da Sociedade Brasileira de 
História da Psicologia na Comissão Científica que será instituída para 
apresentar programação para a área da História da Psicologia na 46ª 
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, a ser realizada em 
2016: a proposta da SBP, após discussões, foi aprovada por unanimidade 
pela Assembleia. 4.2) realização do primeiro congresso da Sociedade 
Brasileira de História da Psicologia: após discussões, foi deliberado que o 
primeiro congresso da SBHP será realizado em março de 2017, em 
associação com o XXXV Encontro Anual Helena Antipoff, em Belo 
Horizonte, MG. Nada mais havendo a tratar, lavrei a presente ata, que 
segue assinada por mim, Rodrigo Lopes Miranda, Secretário, pela 
Presidente da Assembleia, Marina Massimi, e pela Presidente empossada 
da SBHP, Regina Helena de Freitas Campos.  

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2015 
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