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Editorial
Este último número de newsletter de 2007 tem como principal finalidade, confirmar a
realização da 8 Conferência do Capítulo Sul Americano da SPR, em outubro de 2008, em
Campinas, Brazil, e convidar a todos para participar do evento. Além disto, reiteramos aqui
o convite aos estudantes do Capítulo, que tenham submetido trabalhos ao 39º Encontro da
SPR (Barcelona), para que nos enviem seus resumos e concorram a três prêmios de $200.
Comunicamos ainda a intenção de disponibilizarmos on line, os relatórios semestrais do
Capítulo (Chapter reports). E finalmente, gostaríamos de deixar registrado neste editorial,
nossa gratidão a todos que ao longo do ano nos ajudaram com sugestões e estímulos, tornando
muito mais fácil nossas responsabilidades junto à presidência do Capítulo. Um especial
agradecimento a Denise Defey, que esteve sempre presente, ajudando-me com sugestões e
aceitando prontamente a tarefa de participar da reunião do Comitê Executivo, em Janeiro de
2007. A todos vocês, meus sinceros agradecimentos!
Elisa Yoshida
Presidente do Capítulo Latino Americano da SPR

Encontro regional do Capítulo Latino Americano em 2008
Convidamos todos os membros do Capítulo a se prepararem para participar da 8ª
Conferência do Capítulo Latino Americano da Society for Psychotherapy Research, que
ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 Outubro de 2008, em Campinas, SP, Brasil. O evento será
realizado simultaneamente com o II Simpósio Internacional de Pesquisa em Psicoterapia da
PUC-Campinas.
Já obtivemos a confirmação de Bernhard Strauss para a conferência de abertura e a
participação em uma sessão de supervisão de pesquisa. Como sabem, Bernhard é o futuro
presidente da SPR, cargo que deverá assumir em Junho de 2008, durante o 39º Encontro
Internacional da SPR. Além da presença de Bernhard, contaremos ainda com a participação
de Erhard Mergenthales e de outros convidados, cujas presenças devem ser confirmadas nas
próximas semanas. A programação do evento incluirá ainda a realização de três simpósios,
oito mesas redondas, três sessões de supervisão de pesquisa, duas sessões de pôsteres, além de
atividades culturais. A tradicional reunião dos membros do Capítulo deverá ocorrer no dia 21
de outubro entre 17 e 18horas. A passagem da presidência do Capítulo está programada para
o encerramento do evento. Em breve, disponibilizaremos no site da SPR, mais detalhes sobre
a programação, assim como, o detalhamento das modalidades de trabalho e datas para sua
submissão.
A realização da 8ª Conferência nas dependências da Pontifícia Universidade Católica
de Campinas deverá garantir ao evento excelente infra-estrutura, com auditórios confortáveis
e amplos, e dotados de recursos de áudio-visual que permitem alta qualidade às exposições.
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Campinas é uma cidade de médio porte, com cerca de um milhão de habitantes, à cerca de 90
km de São Paulo. O acesso a é facilitado por rodovias modernas e seguras e também por
avião, uma vez que conta com aeroporto internacional. Estamos providenciando hotéis e
alojamentos a preços acessíveis, assim como meios de transporte, para facilitar o acesso ao
Campus da Universidade.
Esperamos contar com um grande número de membros do Capítulo Americano e, para
isto, pretendemos envidar todos os esforços para facilitar a vinda dos colegas de outros países
e também de outros estados. Se vocês tiverem questões sobre a organização da 8ª
Conferência, enviem-nos um e.mail e nós teremos muito prazer em tentar respondê-las:
spr.la@terra,com.br
E se vocês têm alguma sugestão ou contribuição a fazer, por favor, façam-nas!

Travel Awards para o 39º Encontro Internacional da SPR- BarcelonaEspanha / 18 a 21 de Junho de 2008
Gostaríamos de reiterar o convite aos estudantes de graduação e de pós graduação,
membros do Capítulo Latino Americano para que nos enviem os resumos de trabalhos
submetidos para o 39º Encontro da SPR, em Barcelona. Os três melhores receberão prêmios
de $200 (duzentos dólares) para ajudar nos custos da viagem. Como já foi noticiado
anteriormente, para concorrer ao prêmio, o primeiro autor do trabalho deverá enviar à
presidente do capítulo uma cópia do resumo submetido à SPR. Um comitê constituído pela
presidente atual e dois presidentes passados, escolherá os vencedores.
e.mail: spr.la@terra.com.br

Atualização da página do Capítulo no site da SPR
Dando continuidade às atualizações da página do Capítulo na web, serão disponibilizados
os relatórios semestrais do Capítulo de Janeiro e de Junho de 2007. O objetivo é o de
compartilhar os relatórios apresentados semestralmente ao Comitê Executivo e também o de
preservar a memória das iniciativas do Capítulo. Espera-se, com isto, contribuir para o
registro de nossa história.
Reiteramos ainda o convite para o envio de informações sobre notícias de interesse aos
demais membros do capítulo, tais como a realização de congressos, simpósios, cursos, entre
outros.

BOAS FESTAS, E QUE 2008 SEJA UM ANO DE IMPORTANTES
REALIZAÇÕES A TODOS!
SÃO OS NOSSOS SINCEROS VOTOS!

