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Notícias da Reunião do Comitê Executivo (CE)
A reunião do CE ocorrida nos dias 19 e 20 de junho, próximo passado,
transcorreu de forma muito produtiva, com a participação de Erhard Mergenthaler,
Jacques Barber, Bernhard Strauss, Elisa Yoshida, Wolfgang Tschacher (novo Presidente
do Capítulo Europeu e que substituiu Giuseppe Nicolò, ausente por questões de saúde),
Jeff Hayes (novo Presidente do Capítulo Norte Americano), Chris Muran, Chris Evan ,
Michel Lambert e Tracy Eells. Como as principais decisões já foram reportadas por
Tracy Eells no newsletter da SPR de agosto, limitar-no-emos aqui a focalizar apenas as
notícias que dizem respeito mais especificamente ao Capítulo LA:
1. deliberou-se que as anuidades de 2008 não serão corrigidas, o que significa que os
profissionais pagarão US$ 85; os estudantes US$40 e aposentados US$ 45;
2. O relatório semestral do Capítulo LA apresentado foi aceito.
3. Reunião Anual de 2009 – Santiago do Chile. Guillermo de la Parra e Luis Tapia,
descreveram o local e as condições para a realização da 40ª Reunião Anual, assim como
algumas questões concernentes ao orçamento preliminar como, por exemplo, custo da
inscrição para estudantes.

Encontro dos membros do Capítulo em Madison
No dia 21 de junho, próximo passado, durante a 38ª Reunião Anual da SPR, em
Madison, ocorreu o Encontro dos membros do Capítulo Latino Americano,
representado na ocasião por colegas provenientes da Argentina, Chile e Brasil. Apesar
de sermos apenas nove, a reunião foi bastante proveitosa, com a discussão dos seguintes
temas:
1. 40ª Reunião Anual da SPR – 2009, Chile - Os colegas, Guillermo de la Parra
e Luis Tápia falaram sobre os preparativos que já estão em curso para a
realização da Reunião, que ocorrerá entre os dias 24 e 27 de junho de 2009, em
Santiago do Chile. Foi discutida a necessidade de se fazer uma ampla divulgação
da Reunião a fim de garantir o seu êxito, com uma forte presença dos membros
do Capítulo. Como primeira providência decidiu-se pela confecção de flyers
com a chamada do evento, para imediata distribuição. Uma versão on-line já se
encontra na página da web do Capítulo. Neste momento, uma versão em papel
já foi providenciada pelo grupo chileno e também por nós no Brasil. Os colegas
que desejarem receber a versão em papel dos flyers, para divulgação em suas
respectivas instituições, poderão requisitá-los pelo e.mail spr.la@terra.com.br e
nós os enviaremos por correio.
2. 8º Encontro Regional do Capítulo LA - O próximo Encontro Regional deverá
ocorrer nos dias 16, 17 e 18 de 2008, em Campinas, Brasil, em conjunto com o
II Simpósio Internacional de Pesquisa em Psicoterapia da PUC-Campinas.
Com a realização simultânea dos dois eventos espera-se obter maior facilidade
de financiamento para a vinda de convidados internacionais. A programação
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encontra-se em fase final de elaboração e tão logo possível, pretendemos dar
início às chamadas para o envio de trabalhos.
3. Intercâmbio entre os grupos de pesquisa, como incrementá-lo? Como até o
momento poucos grupos de pesquisa enviaram informações para a
disponibilização na página da web do Capítulo LA, reiteramos o pedido de
colaboração entre os membros presentes à reunião. Por sugestão da colega Elena
Scherb, vamos disponibilizar também espaço para a divulgação de trabalhos
individuais de membros do Capítulo. Aproveitamos portanto a ocasião para
estender o convite aos demais membros, para o envio de resumos e papers de
uma maneira geral.
4. Emprego das verbas do Capítulo – durante a reunião ficou acordado que ao
menos US$ 500 das verbas do Capítulo serão destinados para o oferecimento de
bolsas para estudantes por ocasião da 40ª Reunião Anual em 2009, no Chile.
Este valor poderá ser ainda maior, em função do saldo financeiro do Capítulo ao
fim de 2008.
Atualização da Página do Capítulo na Website
Dando continuidade ao processo de atualização da página do Capítulo no site da SPR
(www.psychotherapyresearch.org ). Estão disponíveis on line:
1. O flyer sobre a 40ª Reunião Anual da SPR – Chile – 2009;
2. Um abstract da colega Elena Sherb (investigación);
3. O Libro de Resúmenes do I Simpósio Internacional de Investigación em
Psicoterapia, ocorrido em 2006, em Montevideo, está em “eventos/achives”.
Além destas novidades, continuam disponibilizados: a) uma relação dos
presidentes passados; b) informações sobre o “Diplomado Internacional, Diagnóstico e
indicación en psicoterapia/ Diagnóstico Psicodinámico Operacionalizado OPD”
(eventos/atuales); c) informações sobre o VII Congresso Latinoamenricano de
Psicoterapia e o 1º Congresso Uruguayo de Psicoterapia; d) Formulário para o envio de
dados sobre os grupos de pesquisa do Capítulo (em serviços para
miembros/Formulários); e) um breve histórico do capítulo (com dados atualizados); f) o
texto da Conferência de Juan Pablo Jiménez,“15 años de investigación en psicoterapia
en latinoamerica”, proferido no Encontro do Capítulo Latino Americano, realizado em
Montevideo, nos dias 20 e 21 de novembro de 2006.
Próximos eventos
Nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2007, ocorrerá o VII Congresso
Latinoamericano de Psicoterapia e o 1º Congresso Uruguayo de Psicoterapia, com o
tema, “ L a psicoterapia: um derecho universal”. Outras informações podem ser
encontradas no endereço eletrônico da FUPSI: www.fupsi.org ou no site do Capítulo
Latino americano no link eventos/atuale (www.psychotherapyresearch.org ).
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Outras informações
Renovação da Anuidade – Lembramos a todos que a renovação da anuidade da SPR
deverá ser feita através do site da SPR internacional. Até novembro a renovação é feita
sem acréscimo. Após esta data, uma taxa de US$20 (vinte dólares) é acrescida aos
valores das respectivas categorias: membro regular, estudante ou aposentado.
Eleição para Vice- Presidente Geral – A votação para o cargo de Vice-presidente vai
até o final de outubro. São candidatos os : Giuseppe Nicolò ( Terzo Centro de Terapia
Cognitiva – Roma) e Louis Castonguay ( Penn State University). Não deixem de votar!

