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Editorial
Estamos vivendo um bom momento no Capítulo, com um aumento significativo do
número de membros (somos atualmente 88 membros) e duas conferências sendo organizadas:
a regional, em outubro (Campinas) e a internacional, em junho de 2009 (Santiago). Observem
que estão sendo oferecidos prêmios de viagem aos estudantes, membros da SPR, que
participarem da Conferência Regional. Além disto estamos no momento de escolher o
próximo presidente e por isto chamo atenção de todos para as datas e o processo de escolha. O
candidato chileno é o Luis Tápia e informações sobre sua vida profissional e sobre as
propostas que ele tem para o Capítulo são aqui apresentadas. Neste número também
expressamos nossos agradecimentos a Hector Fernandez Alvarez que deixa o cargo de Editor
Associado do Psychotherapy Research, no qual teve participação destacada. Além disto há
informações sobre atualizações sobre a página do Capítulo na Web.
Elisa Yoshida
Presidente do Capítulo Latino Americano

Candidatura à Presidência do Capítulo Latino Americano para o biênio 2009-2010
É com prazer que reiteramos a candidatura do colega chileno, Luis Tápia, para a
presidência Capítulo, no período 2009-2010. A nomeação foi feita por um Comitê
formado pelos presidentes passados, Denise Defey, Guillermo de la Parra e Héctor
Fernadez Alvarez e pela atual presidente, Elisa Yoshida. A escolha contou com a
unanimidade dos membros do Comitê de Nomeação que reconhecem o papel destacado
que Luis vem exercendo, juntamente com Guillermo de la Parra, na organização da 40ª
Reunião da SPR. Sem dúvida, a responsabilidade do próximo presidente será muito
grande e demandará muita dedicação e entusiasmo, qualidades já demonstradas por Luis,
desde que Santiago foi proposto para sediar o Encontro Anual de 2009. Luis tem larga
experiência como docente, pesquisador e clínico e também tem participado de vários
cargos administrativos que lhe conferem maturidade e capacidade para exercer a
presidência do Capítulo, neste importante período. Por todas estas qualidades, não foi
difícil ao Comitê de Nomeação decidir-se por sua indicação. Para que tenham uma visão
mais abrangente das realizações de Luis, seguem, abaixo, uma apresentação sumária de
seu curriculum e sua proposta para a presidência do Capítulo:
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Dr. Luis Tapia Villanueva, 50
años, casado, 3 hijos,
Santiago de Chile. Médico
Psiquiatra, Universidad de
Chile. Terapeuta Familiar y
de Parejas, Instituto Chileno
de Terapia Familiar. Profesor
Facultad
de
Psicología
Universidad del Desarrollo de
Chile. Docente de Programas
de Postgrado en Psicoterapia
en las Universidades del
Desarrollo y Católica de
Chile. Supervisor Clínico y
Docente de programas de
postítulo en Terapia Sistémica
del Instituto Chileno de
Terapia Familiar. Director de
la Unidad de Investigación en
Terapia de Pareja de la
Facultad de Psicología de la
Universidad del Desarrollo,
Director de la Unidad de
Investigación del Instituto
Chileno de Terapia Familiar.
Miembro del Comité Editorial del Psychotherapy Research, Gaceta Psiquiátrica Universitaria
y Revista de Familias y Terapias. Psicoterapeuta e Investigador en Terapia de Pareja. Líneas
de investigación; Factores protectores del vínculo de pareja, Sentido del humor clima
emocional y satisfacción marital, Desarrollo de instrumentos para evaluar dimensiones del
conflicto en parejas. Publicaciones en Revistas y Libros referidas a Terapia de Pareja en Chile
y el extranjero. Miembro del Comité Local para la organización del Society for
Psychotherapy Research 40 th Annual Meeting a realizarse en Chile en Junio 2009. Miembro
del Directorio del Comité de Psicoterapia de la Sociedad Chilena de Psiquiatría. Miembro del
Comité Organizador de los Congresos Chilenos de Psicoterapia en Reñaca Chile durante los
últimos nueve años.
Propuesta:
1. Promover y desarrollar la integración entre la Investigación y la Clínica en
Psicoterapia, a través de la gestión de encuentros entre investigadores en psicoterapia
y terapeutas latinoamericanos. Esta propuesta se materializará a través de promover
la participación a través de paneles de investigadores latinoamericanos y terapeutas en
el 40 th SPR Annual Meeting en Santiago de Chile 2009 y la organización de un
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encuentro del capítulo latinoamericano en Reñaca Chile 2010, donde además se
cumplen 10 años de los congresos de psicoterapia de Reñaca los que han tenido como
objetivo en estos años promover el diálogo entre la investigación y la clínica.
2. Promover la participación de miembros del Capítulo Latinoamericano en el Comité
Editorial del Psychotherapy Research. A través de integrar latinoamericanos al comité
editorial del Psychotherapy Research y la posibilidad de contar con un
latinoamericano como Advisor Editor.
3. Promover la integración de los investigadores en psicoterapia latinoamericanos a
través del desarrollo de nuestra página web. Desarrollar en el sentido de promover su
utilidad informativa e incorporar ayudas metodológicas y catastro de instrumentos
validados en español y portugués.
4. Coordinación informativa entre los miembros latinoamericanos y el Comité Ejecutivo
de la SPR.
5. Promover la incorporación de nuevos socios en la SPR.
Processo de Votação
Em conformidade com o Regulamento do Capítulo, a eleição para presidente deve:
1. ser realizada dois meses antes da conferência bianual latino-americana que, este ano,
ocorrerá nos dia 20, 21 e 22 de Outubro, em Campinas, Brasil;
2. O processo de votação se fará on-line, nos mesmos moldes em que são realizadas as
eleições para a vice presidência geral da SPR;
3. Os votos serão contados pela Secretária Geral ( Fernanda Silva) e por Gláucia Rocha
(membro vigente, designado pelo presidente);
4. A eleição será por simples maioria, requerendo ao menos 25% dos membros vigentes.
Juntamente com este número de Newsletter você está recebendo uma cédula para
que entre os dias 10 e 20 de agosto de 2008, envie o seu voto para:
spr.la@terra.com.br
Não deixe de votar!!

8º Conferência do Capítulo Latino Americano da SPR
Conforme já noticiado, a 8ª Conferência do Capítulo Latino Americano da SPR,
ocorrerá em conjunto com o II Simpósio Internacional de Pesquisa em Psicoterapia, nos
dias 20, 21 e 22 Outubro de 2008, em Campinas, SP, Brasil. O Programa do evento e regras
para a submissão de trabalhos já se encontram disponíveis no site da Pontifícia Universidade
Católica de Campinas: www.puc-campinas.edu.br. Acesse o Link : II Simpósio Internacional
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de Pesquisa em Psicoterapia e 8ª Conferência do Capítulo Latino Americano. Ou vá direto à
página do evento: http://www.puc-campinas.edu.br/eventos/2008/simposio_psicoterapia2/
Se você tiver qualquer dificuldade entre em contato conosco pelo e.mail:
spr.la@terra.com.br
A reunião dos membros do Capítulo deverá ocorrer no dia 21 de outubro entre 17 e 18
horas. Nela será homologado o nome do futuro presidente do Capítulo. A passagem da
presidência do Capítulo está programada para o encerramento do evento.
Convidamos a todos a participar e apresentar os resultados de suas pesquisas!

Prêmios de Viagem (Travel awards)
O Capítulo Latino Americano da SPR está oferecendo três prêmios de viagem no valor
de $100 (cem dólares) cada, aos estudantes membros da SPR, provenientes de outros países
e/ou outras cidades brasileiras, que participarem do II Simpósio e 8ª Conferência, com
trabalhos apresentados em painéis ou pôsteres. Em cada caso, o prêmio será restrito ao
primeiro autor. Um Comitê formado pela presidente atual do Capítulo e dois presidentes
passados escolherá os vencedores. Os prêmios serão conferidos na Reunião dos Membros do
Capítulo que ocorrerá no dia 21 de outubro de 2008, entre 17:00 e 18:00h.
Por favor, observe que a submissão de trabalhos pode ser feita até 15 de agosto de
2008!!!

39ª Reunião Internacional da SPR
Nos dias 19, 20 e 21 de Junho, ocorreu em Barcelona a 39ª Reunião da SPR. A reunião
que foi verdadeiramente um sucesso, com a participação de 40 membros do Capítulo Latino
Americano. No dia 19 de Junho realizamos o Business Meeting dos membros do Capítulo,
com a participação de cerca de 25 membros presentes. Foram tratados os seguintes temas: 1.
nomeação de candidato para a presidência do Capítulo (2009/2010); 2. distribuição dos
prêmios de viagem, no valor de $200 cada, para: Cláudio Martinez, Rodrigo da Cunha
Teixeira Lopes e Carla Crempien Robles; 3. Realização da 8ª Conferência do Capítulo Latino
Americano; 4. 40ª Reunião Anual da SPR; 5. Situação financeira do Capítulo. 6. Outros
assuntos (nomeação de novo representante latino americano com editor associado do
Psychotherapy Research em substituição a Héctor Fernandez Alvarez; procedimentos para a
divulgação de trabalhos científicos; número de membros do Capítulo).
A reunião transcorreu em clima muito descontraído, tendo inclusive contado com a
participação de Russell Hilliard, um membro do Capítulo europeu, que de forma muito
simpática juntou-se ao grupo latino como uma demonstração de seu apreço a nós.

Editor Associado do Psychotherapy Research
Queremos registrar aqui os agradecimentos ao colega Héctor Fernandez Alvarez que
conclui este ano o mandato de Editor Associado do Psychotherapy Research. Durante o
período em que colaborou como Editor Associado, Héctor trabalhou, com grande sucesso,
para garantir a presença de trabalhos latino-americanos no periódico.
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Divulgação de trabalhos Científicos
Dentre os temas discutidos no Business Meeting do Capítulo, foi levantada a
necessidade de incrementar a troca de informações entre os membros do Capítulo, com a
disponibilização de trabalhos em uma base de dados. Foi lembrado que já existe na página
online do Capítulo, um link com alguns trabalhos que nos foram enviados e que outros mais
podem ser acrescentados. Bastando para isto, que nos sejam enviados.
Se você quiser ver os trabalhos já cadastrados acesse:
http://www.psychotherapyresearch.org/displaycommon.cfm?an=1&subarticlenbr=64

Atualização da Página do Capítulo na WEb
Está disponível na página do Capítulo o Chapter Report relativo ao período de Janeiro
a Junho de 2007, apresentado e aprovado na Reunião do Comitê Executivo, em 18 de Junho,
em Barcelona.

40ª Reunião Anual da SPR
O grupo Chileno liderado por Guillermo de la Parra segue trabalhando na organização
da 40ª Reunião Anual da SPR que ocorrerá em Junho de 2009, em Santiago do Chile.
Solicitamos a todos que se preparem para participar!

