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Editorial
Neste primeiro número de newsletter, de 2008, anunciamos os ganhadores dos travel
awards oferecidos aos estudantes do Capítulo Latino Americanos que participarão da 39ª
Reuião Internacional da SPR, em Barcelona. A decisão, sobre os melhores trabalhos
enviados, foi feita por uma Comissão constituída de dois presidentes passados do Capítulo
Latino Americano e pela presidente atual. Interessante observar que obtivemos acordo de
100% nos julgamentos independentes. Neste número você ainda encontra informações sobre a
programação da 39ª Reunião Internacional da SPR, com detalhes sobre datas e preços das
inscrições. Há também informações sobre a submissão de trabalhos para a 8ª Conferência do
Capítulo Latino Americano da SPR que será realizada em outubro de 2008, em Campinas
Brasil. São ainda divulgadas atualizações da página do Capítulo Latino Americano na Web,
com dois novos arquivos: 1. O Relatório Semestral do Capítulo Latino Americano (Julho a
Dezembro de 2007), aprovado na reunião do Comitê Executivo, em 2 de fevereiro de 2008,
em Barcelona; 2. Conferência de David Orlinsky, proferida em Montevideo, por ocasião do
VII Congreso Latinoamericano de Psicoterapia y I Congreso Uruguayo de Psicoterapia e
intitulada, ¿Qué me gustaría leer durante los próximos 10 años de investigación en
psicoterapia? Utilizando linguagem fluida, Orlinsky nos contempla com sua experiência de
40 anos de pesquisas, mostrando como compreende o estado atual das pesquisas sobre
psicoterapia e seus desenvolvimentos futuros. É um texto que merece reflexão!
Elisa Yoshida
Presidente do Capítulo Latino Americano

Ganhadores dos Travel Awards
Dentre os estudantes do Capítulo Latino Americano que concorreram aos prêmios de
viagem para apresentação de trabalhos na 39ª Reunião Internacional da SPR, em Barcelona,
18 a 21 de Junho de 2008, foram escolhidos os que se seguem:
1. Cláudio Martinez, chileno, aluno do Programa de Doctorado da Pontifícia
Universidad Católica de Chile.
Trabalho: “Utterance Analysis In Change Episodes: A Microanalytic View Of The
Psychotherapeutic Dialogue”.
Co-autores: Alemka Tomicic, Lorena Medina
Apresentação: Panel, “Change”, Saturday, 17:00 - 18:30h
2. Rodrigo da Cunha Teixeira Lopes, brasileiro, aluno do Mestrado da Universidade
do Minho, Braga, Portugal.
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Trabalho: The development of the Theory of Mind in psychotherapists: an empirical
study.
Co-autora: Eugénia Fernandes.
Apresentação: Poster Session, Friday, 19:30- 21:00h.
3. Carla Crempien Robles, chilena, aluna do Doctorado Internacional de Psicoterapia,
U. Católica de Chile, U. de Chile e U. de Heidelberg.
Trabalho: Diagnostic characteristics in a sample of chilean women victims of
domestic violence using OPD-2 dimensions Searching for OPD associations with
relational trauma
Apresentação: Pre-Conference Work Shop / Psychodynamic, Wendnesday, 14:00- 17:30h

O julgamento foi realizado por uma Comissão constituída pelas presidentes passadas
do Capítulo Latino Americano, Denise Defey (Uruguai) e Elena Scherb (Argentina) e pela
atual presidente, Elisa Yoshida (Brasil). Os julgamentos foram realizados de forma
independente, tendo havido acordo de 100% entre as avaliadoras. Cada estudante receberá
um prêmio de US$200 (duzendos dólares). Parabenizamos os vencedores e agradecemos aos
demais candidatos o envio de seus trabalhos!

Organização da 39ª Reunião Anual da SPR
O Conselho do Programa da 39ª Reunião Anual da SPR, presidido por Bernhard
Strauss, recebeu o maior número de submissões de trabalhos na história das Reuniões
Anuais da SPR. Foram cerca de 391 trabalhos que serão distribuídos em: 9 préconferências, 116 painéis, 45 comunicações breves e 163 pôsteres. A Reunião ocorrerá no
hotel Barceló Sants, em Barcelona, nos dias 18 a 21 de Junho.
Inscrições podem ser feitas no site da SPR. Para membros do Capítulo Latino Americano
foram aprovadas as seguintes taxas:
Até 15 de Abril de 2008: US$ 275 (membros regulares, incluindo estudantes);
Após 15 de Abril de 2008: US$ 325
Inscrições no local: US$375 (só um número limitado de inscrições será aceito).
Outras informações sobre o evento podem ser obtidas no site da SPR.
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Chamada para Submissão de Trabalhos para a 8º Conferência do Capítulo
Latino Americano da SPR
Conforme noticiado no último newsletter de dezembro, 2007, estamos preparando a 8ª
Conferência do Capítulo Latino Americano da Society for Psychotherapy Research, que
ocorrerá em conjunto com o II Simpósio Internacional de Pesquisa em Psicoterapia do
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Puc-Campinas, nos dias 20, 21 e 22
Outubro de 2008, em Campinas, SP, Brasil.
Dentro da tradição da SPR serão aceitos trabalhos concluídos e também projetos de
pesquisa em andamento, para as seguintes modalidades de apresentação: simpósio, mesa
redonda e pôster. Para simpósios e mesas redondas será dada preferência a trabalhos que
incluam: 1.apresentações que refletem pontos ou temas comuns, abordados de diferentes
perspectivas teóricas ou metodológicas; 2. representantes de diferentes grupos de pesquisa; 3.
membros de diferentes países.
Serão aceitos resumos expandidos (máximo de 3000 palavras), quando se tratarem de
trabalhos concluídos e resumos de no máximo 250 palavras, para projetos de pesquisa em
andamento. Nos dois casos, os resumos deverão ser enviados em espanhol, português ou
inglês. As submissões deverão ser efetuadas entre 1º de junho a 15 de julho de 2008, de
acordo com instruções que serão divulgadas, em breve, no site do Capítulo.
A tradicional reunião dos membros do Capítulo deverá ocorrer no dia 21 de outubro
entre 17 e 18 horas. A passagem da presidência do Capítulo está programada para o
encerramento do evento.

Atualização da página do Capítulo no site da SPR
Dando continuidade às atualizações da página do Capítulo na web, encontram-se
disponibilizados os seguintes arquivos:
1.
O relatório semestral do Capítulo de Junho a Dezembro de 2007 (Chapter Report),
aprovado na Reunião do Comitê Executivo, em 2 de Fevereiro de 2008 (servicios
para miembros);
2.
O texto de David Orlinsky (Universidade de Chicago), intitulado, ¿Qué me
gustaría leer durante los próximos 10 años de investigación en psicoterapia? e
traduzido para o espanhol pelo Dr. Rafael Sibils. O original foi apresentado como
conferência pelo autor, ditada no marco das atividades do pré-congresso do VII
Congreso Latinoamericano de Psicoterapia y I Congreso Uruguayo de
Psicoterapia, organizados pela Federación Uruguaya de Psicoterapia, ocorridos em
Setembro de 2007, em Montevideo ( capitulo latino americano/investigación).

