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Editorial
Inicialmente, gostaria de desejar a todos um feliz 2007 e que este seja um ano muito
produtivo para a investigação e o exercício da psicoterapia no Cone Sul!
O principal tema deste boletim são as notícias sobre a Reunião do Comitê Executivo (CE),
ocorrida nos dias 19 e 20 de Janeiro, próximo passado, em Madison, Wisconsin. Antes de me
reportar às notícias propriamente ditas, cabe informar que, lamentavelmente, eu tive
problemas para obter em tempo hábil o visto (visa) para os Estados Unidos, o que inviabilizou
minha presença à reunião. Cumprindo as exigências do Regulamento da SPR para situações
de impedimento do Presidente, a ex-presidente do Capítulo, Denise Defey, representou o
Capítulo Latino Americano na reunião. Gostaria, portanto, de nesta oportunidade, desculparme perante todos e agradecer publicamente à Denise que, estando em férias de verão, no
paradisíaco litoral Uruguaio, não hesitou, um segundo sequer, em aceitar o desafio de
enfrentar nevascas, temperaturas de 17°C negativos, aeroportos fechados e várias mudanças
de avião, para se incumbir daquela responsabilidade. Aproveito também para agradecer a
Guillermo de La Parra, Héctor Fernandez-Alvaréz, Juan Pablo Jiménez e Ricardo
Bernardi, a quem enviei mensagens desesperadas pedindo ajuda quando ficou evidente que
eu não conseguiria obter o visto (visa) a tempo. Por todas as manifestações de carinho e de
solidariedade recebidas, minha sincera gratidão!
Voltando às matérias deste boletim, há ainda informações sobre o Capítulo LA e Outras
notícias.

Elisa Yoshida
Presidente

Principais Notícias da Reunião do Comitê Executivo
A reunião do CE ocorreu nos dias 19 e 20 de Janeiro de 2007, em Madison, Wisconsin e
contou com a participação de: Mike Lambert (Ex-Presidente), Denise Defey (representando o
Capítulo Latino Americano), Chris Evans (Presidente do Capítulo do Reino Unido), Erhard
Mergenthaler (Presidente), Tracy Eells (ex-officio, Executive Officer), Chris Muran
(Presidente do Capítulo da América do Norte), Bernhard Strauss (Vice Presidente Geral),
Jacques Barber (Vice Presidente/ Presidente Eleito). Além destes, participaram da reunião no
dia 19 pela manhã, membros ligados ao Comitê Organizador Local: Tracey Smith, Bruce
Wampold, Greg Kolden e Eliza (Estudante de pós-graduação da UW). Esteve ausente da
reunião, Giuseppe Nicoló (Presidente do Capítulo Europeu), que se restabelece de uma
cirurgia e a quem desejamos pronta recuperação!
1. O principal tópico da reunião foram os preparativos do 38º Encontro Anual da SPR, que
ocorrerá entre os dias 20 e 23 de Junho de 2007, em Madison, Wisconsin.
• Inicialmente, os membros presentes conheceram as dependências do Monona Terrace
Convention Center, local do Encontro. Elas foram apreciadas e aprovadas por todos
(veja abaixo alguns comentários que a Denise faz a respeito do local).

SOCIETY FOR PSYCHOTHERAPY RESEARCH

2

LATIN AMERICA CHAPTER

Newsletter
February 2007
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De acordo com Jacques Barber, presidente do Comitê de Programa do Evento, foram
recebidas 320 submissões de trabalhos das quais, cerca de 50% de membros regulares
da SPR e 32% de estudantes e aposentados. Quanto à distribuição por Capítulo, cerca
de 200 trabalhos são Norte-Americanos, 120 do Continente Europeu, 10 do Reino
Unido, 12 da América Latina ( Argentina = 3, Brasil = 1, Chile= 8), 1 de Taiwan, 7 da
Austrália e alguns poucos do Japão.
A Conferência deverá seguir o modelo de Edinburgo, com a fala do presidente,
sessões de premiação, sessões de conferências e de pôsteres.
Duas sessões plenárias estão previstas, respectivamente, para as manhãs dos dias 21
(quinta feira) e 22 (sexta-feira).
A reunião dos Capítulos ocorrerá no dia 21 (quinta-feira) às 13:00h.
O encontro dos Ex-presidentes também será no dia 21 (quinta feita) na hora do
almoço.
A sessão de pôsteres contará com cerca de 60 trabalhos expostos e deverá ter duração
de duas horas. Estuda-se a possibilidade de deixar os trabalhos expostos ao longo do
sábado.
Trabalhos independentes serão agrupados em sessões com quatro apresentações.
Duas áreas com focos na Terapia de Família e na Terapia Cognitivo-Comportamental
(terapia cognitiva/condutual) foram enfatizadas.
Foram definidos os seguintes valores para as Taxas de Inscrição, segundo as
categorias dos membros:
Tipo de Membro
Membro da SPR
Não-Membro
Estudantes/Aposentados ( Jubilados)

América Latina/ Leste Europeu
•

Até 15 de Maio
$425
$510
$250
$250

Após 15 de Maio
$495
$580
$295
$295

Em caso de cancelamento serão devolvidos:
90% do valor pago até o dia 30 de Abril;
60% do valor pago, entre os dias 1º e 15 de Maio;
Após o dia 15 de Maio não haverá devolução.

2. Com relação ao 39° Encontro Anual da SPR, a ser realizado em Junho de 2008, em
Barcelona, decidiu-se que ele deverá ocorrer em um hotel, com melhores e mais
adequados recursos do que a universidade local. As taxas ficarão limitadas a $500 para os
membros regulares. E Bernhard Strauss deverá trabalhar em conjunto com a Comissão
Organizadora local.
3. Uma excelente notícia para nós Latino-Americanos é que Santiago do Chile foi aceita
para sediar 40º Encontro Anual da SPR em Junho de 2009.
4. O resultado da receita da SPR de 2006 foi apresentada por Tracy Eells (Executive Officer)
e aprovado por unanimidade.
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5. Os relatórios anuais dos Capítulos Norte-Americano, Latino-Americano, do Reino Unido
foram apresentados pelos respectivos representantes. O relatório do Capítulo Europeu foi
apresentado por Erhard Mergenthaler, em substituição a Giuseppe Nicoló (Presidente do
Capítulo). Ficou decidido que Tracy Eells preparará um formulário único para
apresentação dos orçamentos dos capítulos.
6. Decidiu-se por unanimidade que o pagamento da anuidade será feito diretamente à SPR
Central.
7. Foi apreciada a solicitação de assistência para a realização de uma Conferência na área da
Austrália e decidiu-se que Chris Muran se encarregará disto.
8. Aprovou-se por unanimidade a decisão de conceder a Uwe Hentschel uma placa por suas
contribuições como editor europeu da Psychotherapy Research. A placa será entregue a
Uwe por Erhard Mergenthaler (Presidente) durante o Encontro de Madison.
9. O CE formalmente votou moção de agradecimento a Erhard Mergenthaler (Presidente) e
Tracy Eells (ex-officio, Executive Officer), pelo trabalho que ambos estão realizando pela
SPR.

Notícias do Capítulo Latino-Americano
1. 40º Encontro Anual da SPR em Junho de 2009. Conforme referido, foi aceita pelo
CE a proposta chilena para sediar em Santiago o 40º Encontro Anual da SPR. Dentre
três locais possíveis para o evento, elegeu-se a Universidade Católica de Chile, que,
nas palavras de Denise, que viu as fotos, “es originalmente un claustro de la epoca
colonial con todo el encanto de su patio interior, corredores con columnas,
construcccion en ladrillo, etc”. Ou seja, com excelentes acomodações, a própria sede
do Encontro será uma atração em si, além naturalmente da conhecida hospitalidade
chilena, que certamente marcará o evento. Some-se a isto, o comentário de
Mergenthaler no Simpósio de Montevideo, de que as investigações do grupo chileno
encontram-se muito próximas aos padrões europeus e americanos no que concerne à
sua qualidade, e se pode certamente esperar um Encontro muito significativo para
todos nós. Parabéns, portanto, ao grupo chileno por mais esta conquista!
2. Atualização da página do Capítulo no site da SPR - Além da Conferência de Juan
Pablo Jiménez, “15 años de investigación em psicoterapia en latinoamerica”, já
anunciada no Newsletter de Novembro de 2006, há informações sobre as atividades
do Grupo Aiglé da Argentina, coordenado pelo Dr. Héctor Fernandéz-Alvaréz. O
Grupo Aiglé foi o primeiro a responder ao nosso convite para o envio da produção e
atividades do grupo. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para encorajar outros
grupos a seguirem o exemplo de nossos colegas argentinos. Para facilitar a tarefa de
seleção do conteúdo a ser enviado, estamos propondo um formulário ( arquivo em
anexo ou na website do Capítulo no link “servicios para membros/formulários”), que
poderá ser preenchido pelos responsáveis pelos grupos de pesquisa (investigación) e
enviado para o e-mail spr.la@terra.com.br, para ser anexado à página do Capítulo.
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3. Notas e notícias para a página na website - Reiteramos o convite para o envio de
informações sobre notícias e informações de interesse aos demais membros do
capítulo, tais como a realização de congressos, simpósios, cursos, entre outros.
4. Representatividade do Capítulo – Uma das propostas levantadas na reunião dos
membros do Capítulo, no Encontro de Montevideo, foi a de que se deveria procurar
atrair para o Capítulo, novos membros de países Latino-Americanos ainda não
representados ou com baixa representatividade entre nós, como é, por exemplo, o caso
da Bolívia e do Peru. Naquela ocasião, Ricardo Bernardi e Juan Pablo Jiménez
(atualmente presidente da FEPAL) mencionaram que havia um grupo de peruanos no
Congresso da FEPAL interessado em se filiar à SPR. A reativação do contato com este
grupo parece, portanto, um primeiro passo a ser dado. Além deste, outros
pesquisadores (investigadores) e grupos de pesquisadores de países já representados
no Capítulo LA devem ser ativamente contatados, tarefa para a qual esperamos contar
com a ajuda de todos.

5. Pagamento das Anuidades - Como referido acima, o pagamento da anuidade deverá
ser feito diretamente à SPR Central. Ainda que o modo preferencial de pagamento seja
o on line, com a utilização de cartões de crédito internacionais, será também possível
fazer o pagamento por transferência bancária. Neste caso, é possível juntar vários
pagamentos em uma única transferência. Esta modalidade de pagamento foi realizada
com sucesso em Montevideo, por ocasião do Simpósio Internacional em 2006. O
envio conjunto das anuidades tem a finalidade de baratear os custos, uma vez que são
cobradas taxas para isso.

Outras Notícias
Nomination Committee – De acordo com o Regimento Geral da SPR, candidatos a Vice
Presidente são indicados por membros de um comitê de nomeação, designados para o
cargo por dois anos. Dois novos membros passaram a integrar o Comitê de Nomeação do
Vice Presidente: Clara Hill e Sue Wheeler. Mantêm-se como membros por mais um ano,
Alejandro Ávila Espada (Chair) e Ricardo Bernardi.
2007 International Meetting - Não deixem de acessar as informações sobre o 38º
Encontro Anual da SPR, que ocorrerá entre os dias 20 e 23 de Junho de 2007, em
Madison, Wisconsin, na website da SPR. Além de se constituir no principal evento da
SPR, o encontro deverá repetir o sucesso dos anteriores, no que diz respeito ao seu
conteúdo científico e humano. Além disto, o evento contará com um mais um
significativo apelo: as belezas naturais e arquitetônica de Madison. Para testemunhá-las
sirvo-me aqui, das observações de Denise sobre o local, e tomo a liberdade de transcrevêlas: “Sobre el local de Madison se puede agregar algo del valor arquitectonico: es una de
las obras mayores de Francis Lloyd Wright y realmente es impactante con sus cuatro
pisos de grandes ventanales en arco sobre el lago, terminado con un jardin en el techo,
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que es donde se va a hacer la fiesta de cierre del congreso. Los salones son enormes, los
lugares de encuentro y exhibicion de posters tienen enormes ventanales sobre el lago y
hay demas una exposicion de fotos de otras construcciones, alguna de las cuales se
pueden visitar pues son en la misma zona. Yo traje todo lo que pude recoger de folletos,
mapas, etc porque realmente es un lugar muy atractivo que vale la pena conocer. Es un
estrecho de 2000 metros entre dos lagos (casi una isla, se ve agua desde casi todas las
calles), con muchisimos parques y todo el encanto de ser una ciudad universitaria en la
que hay 40 000 estudiantes (varios miles extranjeros: me encontre con dos brasileros y
tres kosovares) en un total de 200.000 y donde el campus universitario dela Universidad
de Wisconsin es casi la mitad de la ciudad. Esta caracterisitica la hace mucho mas
parecida a Europa o Canada que a otros lugares y referencias que uno tiene de USA.
Predomina un pensamiento critico y progesista (hasta encontre una librería de textos
anarquistas y un anarquista de carne y hueso!). Hay una gran preocupacion por lo
ambiental (el local del congreso esta tramitando ser reconocido como edificio verde) y
tiene el gran encanto de ser una cuidad pequenia del interior, donde la gente se conoce,
se habla todo el tiempo de la comunidad y el trato es sumamente calido. Hay muchisimas
actividades para ninios y el ambiente es sumamente sencillo respecto a la manera de
vestir y actuar. Todo el mundo anda en bicicleta, aun en la nieve. El amanecer en el lago
es espectacular. Se puede comer barato comprando en supermercado (hay uno muy cerca
del congreso). Donde te vas a quedar?. La mejor opcion probablemente sean los dorms
de la Universidad a 40 dolares por dia. No los visitamos pero parecen edificios solidos y
comodos. Todo alla esta a walking distance”.
European Meeting – Encontram-se na website da SPR informações sobre o Encontro
anual do Capítulo Europeu da SPR que ocorrerá entre 22 e 24 de março em Funchal,
Madeira, PT.
Ohio SPR 2007 Conference – Também na website da SPR você encontrará informações
sobre o 7º Encontro Anual da Ohio Society for Psychotherpy Research. O encontro
ocorrerá na Universidade de Miami, Oxford, Ohio, entre os dias 13 e 15 de abril de 2007.

Obs: Este boletim encontra-se na página do Capítulo LA na website da SPR
www.psychotherapyresearch.org

