Newsletter – SPR LA

EDITORIAL
É com muita satisfação que apresento este Newsletter repleto de notícias sobre o
que aconteceu este ano e o que está por vir no nosso Capítulo. São duas edições:
uma em Espanhol e outra em Português. Apresento aqui alguns destaques:
Em primeiro lugar, informo a todos que já temos uma nova vice-presidente eleita:
Malena Braun. Malena assume imediatamente suas tarefas e deverá me
acompanhar até junho 2018, quando, durante a reunião do Capítulo no congresso
anual da SPR em Amsterdam, assumirá a presidência por dois anos. Conforme
nosso regulamento, por um ano, a contar desta data, estarei acompanhando a
gestão do Capítulo, como presidente passada. Bem vinda, Malena!
Em 2017, tivemos alterações em algumas coordenações de países e o início da
representação no México. Agradeço o empenho de Juan Martin Gómez em buscar
representantes em novos países e em manter o grupo unido e atuante.
Nesta edição estão registrados alguns eventos científicos que ocorreram neste ano
na Argentina, Brasil e México. Também apresentamos registros da participação
do nosso Capítulo no congresso anual da SPR deste ano, ocorrido em Toronto e a
chamada para os estudantes enviarem seus trabalhos para os prêmios do Capítulo
e internacional para assistir ao congresso internacional do ano que vem, em
Amsterdam.

Entre 23 e 26 de agosto de 2018 teremos o nosso 13º Congreso Latinoamericano
de Pesquisa em Psicoterapia que acorrerá juntamente com o 15º Congreso
Chileno de Psicoterapia, em Reñaca, no Chile.
Estas e outras noticias importantes vocês encontrarão nas páginas seguintes. Boa
leitura!
Fernanda Serralta
Presidente do Capítulo Latino Americano – Society for Psychotherapy Research
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Resultado da eleição:
Malena Braun (Argentina) é a nova vice
presidente

Parabéns, Malena!!!

Sou formada em Psicologia pela Universidade de Belgrano e membro
da Equipe de Pesquisa em Psicologia Clínica da mesma universidade
desde 2002. Nesta equipe, pesquiso em 3 áreas principais: a percepção
do paciente sobre seu tratamento psicoterapêutico, o uso de
Informação e comunicação (TIC) em psicoterapia e comportamentos
responsáveis na pesquisa. Eu sou coautora do livro "Comportamentos
Responsáveis para Pesquisa em Psicologia", publicado pela FUNICS, e
publiquei vários artigos científicos em revistas nacionais e
internacionais, como “Psychotherapy” (APA) e “Revista Argentina de
Clínica Psicológica”. Faço regularmente palestras e apresentações em
eventos científicos nacionais e internacionais. Sou Professora Adjunta
da cátedra de Epistemologia e Metodologia da Pesquisa em Psicologia,
na Universidade de Belgrano e professora assistente da disciplina
Introdução à Psicologia da Universidade de San Andrés.
Sou psicoterapeuta com orientação integrativa. Realizo prática clínica
em consultório privado, especializada em transtornos de ansiedade e
psicoterapia para o desenvolvimento pessoal.
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Com a palavra, a vice
presidente eleita Malena Braun
É uma honra para mim ser nomeada presidente do Capítulo Latino-americano, para
que, se eleita, poder agradecer ao capítulo por tudo que aprendi na minha carreira
profissional e continuar com o desenvolvimento da SPR em nossa região. Meu
primeiro contato com a SPR foi em 2009, no congresso internacional realizado em
Santiago, no Chile. No começo, confundi-me com a variedade de trabalhos e tópicos
que não conhecia na minha formação universitária. Naquele momento, a SPR abriu
um novo mundo para mim. Durante os anos seguintes assisti aos congressos
internacionais de Asilomar, Berna, Virgínia, Brisbane e Filadélfia, onde encontrei
pessoas sobre quem eu havia lido e estudado. Além disso, participei do Congresso
Latino-americano de Reñaca e colaborei intensamente com a organização do
Congresso Latino -americano de Buenos Aires em 2012. Em todos eles fui fazendo
amizades que continuam até hoje. O intercâmbio de conhecimentos, a generosidade
para transmitir ideias e a aceitação de diferentes propostas são as características que
fazem da SPR um lugar único para aprender e crescer profissionalmente. É por isso
que minha proposta é trabalhar para que essa sociedade possa alcançar mais e mais
pessoas, incorporando novos membros nos países atualmente representados e
buscando ativamente a incorporação dos demais países da região. Um dos objetivos
é efetuar alianças com outras organizações da região para que a SPR comece a ser
representada nesses eventos e que as pessoas que conhecem a SPR desejam
participar dos nossos. Outra área em que eu penso que podemos contribuir muito
como uma sociedade científica é a interação com os clínicos, seja ajudando-os a
pesquisar ou gerando publicações úteis para eles. Com este objetivo, parte do meu
trabalho será orientado para a organização de workshops, palestras e recursos que
podem ser coproduzidos entre clínicos e pesquisadores. Além disso, acredito que os
avanços tecnológicos já estão afetando todas as áreas da nossa vida e que, como
sociedade científica, devemos nos preparar para incorporar aqueles que são
benéficos e evitar aqueles que podem ser prejudiciais. Não acho que a tecnologia
venha a substituir os terapeutas, mas acredito que bem usada pode servir para
melhorar nosso trabalho. Eu também acredito que o uso indevido pode ser perigoso.
É por isso que precisamos saber sobre isso e investigar seus efeitos. A SPR pode
desempenhar um papel importante na avaliação da influência da tecnologia na
psicoterapia, bem como no desenvolvimento de produtos tecnológicos que
beneficiem nossos pacientes e simplifiquem o trabalho dos terapeutas. Esta é a área
que eu atualmente estou investigando e na qual utilizarei todo o meu conhecimento
para pensar as formas de participação da América Latina nesta mudança que está
ocorrendo em todo o mundo.
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Coordenadores dos países
Atualmente o Capítulo conta com os seguintes coordenadores:

Juan Martín
Gómez Penedo
(Argentina).

Arturo Lozano
(México)
arturoglozano@hotmail.com

juanmartin.gomez@comunidad.ub.edu.ar

Rodrigo Lopes
(Brasil).

Liliana Guerrero
(Uruguai)

rteixeiralopes@gmail.com
pslilianaguerrero@gmail.com

Claudio Martínez
(Chile).

Sérgio Gonzáles
(Panamá).

claudio.martinez@mail.udp.cl

sergiof-04@hotmail.com

Henry Daniel Espinosa
(Colômbia).
hespinosa@ces.edu.co
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Membros por país
2017 (conforme Junho)

Para garantizar
PAÍS la representatividad
n y la renovación de los
coordinadores, solicitamos que los miembros de los países
Chile
40
indican el coordinador
para el próximo
período. Por lo tanto,
Argentina
25 tengamos nuevos
en el próximo
boletín posiblemente
nombres en
esta función.
Brasil
19
Uruguai

12

Colômbia

6

México

3

Equador

2

Panamá

1

TOTAL

108
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48º International Annual Meeting in
Toronto, Canada, June 21-24, 2017
Ocorreu na bela cidade de Toronto o 48th Encontro Anual da
Sociedade de Pesquisa em Psicoterapia (SPR). O Capítulo
Latinoamericano contou com a submissão de 57 trabalhos, 7
da Argentina, 14 do Brasil, 31 do Chile, 1 da Colômbia e 3
do Uruguai
Premiações:
Na reunião do capítulo ocorreu a premiação do SPR-LA Student Travel
Award:
 1º. Lugar Javiera Duarte, Chile (Chile), Brief Presentation: Patients’
experience on moments of meeting in psychotherapy: Preliminary results
from micro-phenomenological interview.
 2o. Lugar, Pricilla Braga Laskoski (Brasil), Brief Presentation, Studying
psychotherapeutic process: a single-case study of a patient with obsessive
and dependent features,
 3o. Lugar, Luan Paris Feijó (Brasil), Poster, Insertion of the
technological resources of information and communication in
psychodynamic psychotherapy: perception of the Brazilian
psychotherapists.
Duas colegas receberam o International Student Award:
 Nicolle Allamo (Chile), Paper in Panel, Process of change in child
psychotherapy: integrating therapists, children and parents perspectives
 Livia Sanchez (Brasil), Paper in Panel, Patient ́s Contribution to
Countertransference Feelings in Psychodynamic Psychotherapy.
O SPR Small Research Grant foi para Santiago Juan (Argentina) pelo
projeto "Therapeutic focus and mechanisms of change in a single-case study
of psychoanalytic psychotherapy”.
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48º International Annual Meeting in
Toronto, Canada, June 21-24, 2017

FOTOS!!!
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Eventos Locais:
México
II Seminario de investigación en Clínica Psicológica (II-SICP)
Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de
Guadalajara (UdeG).
25 Y 26 de Septiembre

Dra. Alemka Tomicic Suñer e o Dr. Claudio Martínez Guzmán, Profesores Associados
da Faculdade de Psicologia da Universidade Diego Portales e do Instituto Milenio para a
Investigação da Depressão e da Personalidade (MIDAP) do Chile, apresentaram o tema: A
investigação das vozes em psicoterapia: vozes discurssivas e vozes sonoras na interação
paciente-terapeuta.
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Eventos locais:
Argentina
40 aniverssário da Fundação AIGLÉ
7 e 8 de novembro.
Uma série de atividades marcaram a
comemoração dos 40 anos da Fundação. Entre
estas, destacamos a conferência de Louis
Castonguay sobre Pesquisa orientada para a
prática, e uma oficina, realizada no Museo del
Libro y el Lenguaje, sobre as chaves para
realizar pesquisas em psicoterapia na atualidade.

Rede de Jóvens em Psicoterapia
Universidade UADE, Buenos Aires, Argentina - 13 de
outubro.
A apresentação da Rede focalizou as
contribuições da investigação para a prática
clínica.

Conferência: “Bem-estar e tecnlogia: tecnologías que nos fazem bem” - 3 de outubro
Organizada pelo Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas (CONICET),
pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação Produtiva da Nação (MINCyT) e pelo
Ministério de Desenvolvimento Social. Auditório do Centro Cultural de Ciência do Polo
Científico e Tecnológico de Buenos Aires.

Participação do Dr. Andrés Roussos,
investigador do CONICET e co-director
de Lipstic
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Eventos locais:
Brasil
V Simpósio do Programa de Pós-Graduação UNISINOS
São Leopoldo
19 e 20 de outubro
Denise Defey (Uruguai) e Iñigo Ochoa (Espanha) palestraram no evento sobre
psicoterapia e saúde mental e, também, comentaram os projetos de pesquisa
dos alunos de mestrado e doutorado. Na ocasião, foi comemorada a nota 5
recebida pelo Programa de Pós Graduação da Unisinos na última avaliação da
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), do
Ministério de Educação do Brasil.
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49th SPR Annual Meeting,
Amsterdam, The Netherlands
"Integrando a Diversidade na Pesquisa de Psicoterapia”

Prêmio para estudantes do capítulo
O Capítulo Latino-Americano oferece 2 prêmios para estudantes (US$ 1000). O prazo
para inscrição é 15 de janeiro de 2018. As propostas devem ser enviadas para a presidente
do capítulo, Fernanda Serralta. E-mail: fernandaserralta@gmail.com Mais informações:
Para ser contemplado, o estudante deve:
• Ser primeiro autor de trabalho ou pôster;
• Comprovar status de estudante;
• Estar com o pagamento da SPR em dia;
As solicitações devem incluir:
• Folha de rosto, incluindo nome do/da estudante, país, título do trabalho, e carta (uma
lauda) argumentando sobre a importância de receber o apoio da SPR;
• Resumo do trabalho (máximo uma página, espaço simples);
• CV abreviado;
• Comprovante de status de estudante;
• Comprovante de filiação SPR em dia;

Para receber o prêmio, os estudantes devem assistir ao congresso e apresentar o trabalho.
A comunicação dos ganhadores será feita em março de 2018. Posteriormente, os
ganhadores deverão realizar um pequeno relatório sobre a conferência para que este seja
publicado na página web do Capítulo e em um próximo newsletter.

International SPR student award for Students
6 Student Travel Awards ($1000) serão disponibilizados para estudantes de Mestrado,
Doutorado e Pós Doutorado, de todos os países, para auxiliar na participação do
Congresso. O prazo para inscrição é 15 de janeiro de 2018.

Maiores informações: http://www.sprconference.com/
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Millennium Institute for
Research in Depression and
Personality (MIDAP)
II Taller Latinoamericano de
Investigación en Depresión y
Personalidad
19 - 23 Março 2018, Santiago, Chile
Convidados Internacionais:
John F. Clarkin, Department of Psychiatry, Weill Cornell Medical College,
Publicação
Ithaca, EEUU.
Gary M. Diamond, Ben-Gurion University of the Negev, Beer Sheva, Israel.
Sabine C. Herpetz, Heidelberg University, Alemania.
Susanne Schlueter-Müller, Universidad de Basilea, Suiza.
Klaus Schmeck, Universidad de Basilea, Suiza.
Fernanda Serralta, Universidade do Vale do Rio do Sinos – Unisinos, Brasil.
Expositores:

Alex Behn. Carla Crempien. Paula Dagnino. Guillermo de la Parra, Paula
Errázuriz. Daniel Espinosa. Juan Carlos Jaramillo. Juan Pablo Jiménez,
Mariane Krause. Claudio Martínez. Susana Morales. María Pía Santelices.
Jaime Silva.
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13º Congreso Latinoamericano de
Investigación en Psicoterapia.

15º Congreso Chileno de Psicoterapia.
Vulnerabilidades límites y movimiento

23 - 26 de agosto de 2018
Reñaca - Chile
Comitê Organizador:
María Elisa Molina (Presidente de Congreso)
Patricio Olivos (Presidente Pasado)
Mariane Krause (Presidenta Electa SPR)
Alejandra von Bergen R.
Claudio Martínez
Iván Armijo
Ximena Pereira
Marcelo Cárcamo
Paula Dagnino
Valentina Plaza
Oriana Vilches Álvarez
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Projeto “Latin
American Network
for Psychotherapy
Process”
O projeto “Latin American Network for Psychotherapy Process
Research” , coordenado pela Dra. Mariane Krause foi recentemente
aprovado para receber fundos da CONICYT (Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica), Chile.
O projeto tem o objetivo de fortalecer a pesquisa de processos de
psicoterapia na América Latina, por meio da criação da Rede LatinoAmericana de Pesquisa de processos de psicoterapia, que inclui, além do
centro proponente chileno, o MIDAP (Instituto Milênio para a
Investigação da Depressão e Personalidade), centros e grupos de pesquisa
Publicação
estabelecidos na Argentina, Brasil, Colômbia e Uruguai.
A rede visa promover as competências dos seus pesquisadores, através de
uma troca de conhecimentos e métodos desenvolvidos em cada um desses
países e, além de contribuir para a pesquisa em psicoterapia na região,
deverá construir conhecimentos que ajudem a diminuir o impacto dos
problemas em saúde mental na população latino-americana e geral.
Equipe do projeto:
MIDAP: Mariane Krause, Carolina Altimir Olga Fernández , Alex Behn ,
J. Carola Pérez, Paula Dagnino, Alemka Tomicic, Claudio Martínez,
Nelson Valdés; Grupo de Investigación: Psicología, Salud y Sociedad:
Daniel Espinosa; Laboratório de Estudos em Psicoterapia e Psicopatologia
– LAEPSI: Fernanda Serralta; Centro de Intervenciones Psicoanalíticas
Focalizadas – CEIPFO: Gabriela Montado; Equipo de Investigación en
Psicología Clínica – EIPSI: Andrés Roussos.

Outros participantes: Juan Carlos Jaramillo, Juan Martín Gómez,
Rodrigo T. Lopes, Denise Defey, Susana Maldonado.
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Solicitamos que todos renovem sua filiação na SPR para 2018.
Além disso, queremos contar com vocês para a campanha de novos sócios,
apresentando a sociedade a pessoas interessadas.
Benefícios da participação na SPR:

• Cópia impressa gratuita e acesso online da Psychotherapy Research.

• Desconto nas taxas de inscrições das reuniões da SPR.
• Acesso gratuito de serviços exclusivos para membros.
• Desconto em publicações
• 50% em revistas e 10% em livros da editora Brunner-Routledge.
• Desconto em eventos da Divisão 29 da American Psychological
Association.

@latinamericaspr
Latin America Chapter - Society for Psychotherapy Research
Sigam a nossa página no Facebook . Divulguem eventos, notícias e
publicações de seus países.
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REVISTAS LATINOAMERICANAS 2017
Neste ano o colega Luis Farfallini organizou um levantamento das
revistas latinoamericanas nas quais membros do capítulo publicam seus
artigos sobre pesquisa em psicoterapia e/ou participam do comité
editorial. O objetivo o levantamento foi gerar uma lista de revistas que
possa servir para difundir os periódicos regionais, orientar os membros
sobre revistas que publicam estudos de procesos e resultados de
psicoterapias na região, e promover maior intercâmbio de publicações
entre países. Como poderão observar, alguns periódicos de outros
continentes foram também incluídos na lista.

Publicação
PERIÓDICOS COM MEMBROS NO COMITÊ EDITORIAL
Artículos Psicoanalíticos.
Contextos Clínicos (Português, Inglês ou Espanhol)
De Sistemas Y Terapias (Espanhol)
Journal Of Community And Applied Social Psychology (Inglês)
Psychotherapy Research (Inglês)
Revista Argentina de Clínica Psicológica (Espanhol e Inglês)
Revista Brasileira de Psicoterapia. (Português, Inglês e Espanhol).
Revista de Psiquiatría Y Salud Mental (Espanhol)
Revista Humanitas (Espanhol)
Revista Psicoanálisis, Apdeba.
Studies In Psychology (Inglés)
Subjetividad Y Procesos Cognitivos (Espanhol)
Terapia Psicológica (Espanhol)
Voto Incluyente (Espanhol)

16

LISTA COMPLETA DE PERIÓDICOS

Actualidades en Psicología
Anuario de Investigaciones, Facultad de Psicología UBA
Arquivos Brasileiros de Psicologia (online)
Avances en psicología latinoamericana,
Brazilian Journal of Psychotherapy / Revista Brasileira de Psicoterapia
British Journal of Psychotherapy (UK)
Clinical Psychology and Psychotherapy (EE.UU.)
Clinical Psychology: Science and Practice (EE.UU.)
Contextos Clínicos
Estudios en Psicología
Estudos e Pesquisas em Psicologia (UERJ. Impresso)
Estudos de Psicologia (Natal - online)
Estudos de Psicologia (PUCCAMP- Impresso)
Gaceta de Psiquiatría Universitaria
Interação em Psicologia
Investigaciones en Psicologia de la UBA Argentina
Journal of Clinical Psychology (EE.UU.)
Journal of Psychotherapy Integration (EE.UU.)
Paidéia
Psico (PUCRS)
Psico-USF (Impresso)
Psicologia Clínica
Psicologia: Teoria e Pesquisa
Psicologia: Teoria e Prática
Psychotherapy Research (EE.UU.)
Psykhe
Revista ANXIA
Revista Aperturas Psicoanalíticas
Revista Argentina de Clínica Psicológica
Revista Argentina de Psiquiatría Vertex (Argentina)
Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva
Revista Colombiana de Psicología
Revista Costarricense de Psicología
Revista Chilena de Neuropsiquiatría De Familias y Terapias Castellano
Revista de Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica (AUDEPP)
Revista de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis
Revista de Psiquiatría y Salud Mental
Revista Diagnosis
Revista Gaceta Universitaria
Revista interdisciplinaria (Argentina),
Revista Investigaciones en Psicología, Facultad de Psicología UBA
Revista Latinamericana de Psicología
Revista Psicoanálisis APdeBA
Salud Mental
Subjetividad y Procesos Cognitivos
Terapia Psicológica
Trends in Psychiatry and Psychotherapy
Trends in Psychology
Universitas Psychologica

Publicação

17

Revista Brasileira de Psicoterapia / Brazilian
Journal of Psychotherapy





Desde o último mês de julho, a Revista Brasileira de Psicoterapia / Brazilian Journal
of Psychotherapy conta com uma equipe editorial formada em sua maioria por
membros da SPR-LA: Pricilla Braga Laskoski, Carolina Stopinski Padoan e Stefania
Pigatto Teche, representantes do Brasil e Juan Martin Gomez Penedo e Luis
Farfallini, representantes da Argentina.
A Revista Brasileira de Psicoterapia é publicada desde 1999 pelo Centro de Estudos
Luís Guedes em colaboração com o Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Seu escopo engloba todas as práticas psicoterápicas cientificamente reconhecidas,
visando a oferecer um espaço para comunicação entre diferentes centros de ensino,
pesquisa e assistência em psicoterapia no Brasil e na América Latina.

Publicação
Chamada de trabalhos para número especial:
Pesquisa em psicoterapia - Contribuições da América
Latina
Revista Brasileira de Psicoterapia | Brazilian Journal of Psychotherapy
convida todos a enviarem trabalhos para um número temático sobre
Pesquisa em psicoterapia - Contribuições da América Latina. Para serem
considerados, os manuscritos devem ser enviados até 15 de abril de 2018.
Submissões antes desta data são encorajadas. Os artigos serão aceitos em
português, inglês e espanhol. Instruções para autores podem ser acessadas
em www.rbp.celg.org.br
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