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Caros Colegas,
Estamos dando início a uma nova forma de contato com nossos associados.
A partir de agora nos encontraremos através desse Boletim Eletrônico, criado com o
objetivo de estabelecer uma comunicação mais próxima e nos dirigirmos mais diretamente a
você.
Através desse periódico você saberá o que está acontecendo e o que a ASBRo está
fazendo por nossa área.
Visando atualização de seu endereço eletrônico pedimos que acusem o recebimento
desse boletim através de e-mail:- sbro@usp.br.
Avisamos que no próximo número pretendemos inaugurar uma sessão "Carta do Leitor",
para que os associados possam se manifestar em assuntos do interesse da classe. Participe!!

TÓPICOS CONTIDOS NESSE BOLETIM
1. COMUNICADOS
2. Cursos
3. Notícias
4. Congressos
5. Sobre a IRS

6. PUBLICAÇÕES e Teses recentes

COMUNICADOS
Alteração do número de telefone:A partir do mês de julho o número de telefone da ASBRo será alterado
para:-(016) -3632-1427. Anote e não perca o contato conosco.
- ANUIDADE - Muito importante !!!
ATENÇÃO ASSOCIADOS:- é importante manterem suas anuidades atualizadas para
garantir a participação efetiva da sociedade nas instâncias que estão influenciando o futuro da
nossa profissão e que discutem e opinam em questões como: código de ética, regulamentação da
avaliação psicológica, discussão dos currículos do curso de graduação, áreas de especialização
em Psicologia, Ato Médico entre outros.
A função da associação vai muito além da organização de congressos e emissão de
boletins, mas depende da participação e colaboração de todos.
- Relembramos o valor da anuidade da ASBRo para 2005:- Profissional - R$ 80,00
- Associados do IBAP terão um desconto pagando R$ 60,00.
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- Estudantes de graduação - R$ 40,00
- Para filiar-se a International Rorschach Society - acréscimo de R$ 25,00 no valor da anuidade.

Cursos
- NOVAS TURMAS E PROPOSTAS
Estamos reestruturando os Cursos de Especialização em Rorschach segundo a nova
regulamentação.
Os sócios interessados em ministrar cursos a partir do próximo semestre, entrem em
contato enviando-nos e-mail que orientaremos sobre os procedimentos necessários.
ATENÇÃO: O prazo para envio de propostas é até 30 de maio de 2005.
As colegas Regina Sonia G. Fernandes do Nascimento e Geraldine Alves dos Santos
formam a nova Comissão de Cursos e estarão em contato com os proponentes.
Aos interessados em fazer os cursos: aguardem nossos próximos boletins para
informações sobre os locais e docentes credenciados.

Notícias
A ASBRo continua participando ativamente do Fórum de Entidades Nacionais da
Psicologia Brasileira e nessa condição tem acompanhado os acontecimentos mais importantes
que atingem nossa profissão.
Estivemos envolvidos na elaboração de documentos com relação ao Novo Código de
Ética, Ato Médico e a fiscalização do uso de testes psicológicos face ao pedido de liminar que
visava passar o controle dos testes para a ANVISA.
ATENÇÃO: No dia 27 de abril recebemos a informação de que não foi concedida a referida
liminar e portanto, os instrumentos de avaliação psicológica continuam sob a responsabilidade dos
psicólogos! A ASBRo e o IBAP participaram da redação,auxiliando o advogado do CFP em sua
argumentação em defesa da categoria.
Atualmente, estamos envolvidos na organização do II Congresso Brasileiro de Psicologia:
Ciência e Profissão que ocorrerá de 19 a 23 de setembro de 2006, tendo o colega Andrés E.
Aguirre Antúnez como representante nessa comissão.
Temos como meta organizar cursos, simpósios e sessões "conversando sobre" e para
isso estamos abertos a propostas e sugestões do associados.
Aguardamos suas contribuições quanto as atividades para esse evento.
Como todos sabem, BRASÍLIA sediará o nosso próximo Congresso Nacional, sob a
responsabilidade do colega Norberto de Abreu e Silva Neto. A equipe já está se reunindo e logo
daremos notícias mais detalhadas.

Congressos
De 17 a 20 de maio de 2005, em Gramado - RS, ocorrerá o Congresso promovido
pelo IBAP - II CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
"Desafios para a formação,prática e pesquisa".
Maiores informações no site:-www.ibapnet.org.br/index_congresso5.htm
No período de 26 a 30 de julho de 2005, acontecerá o XVIII Congresso
Internacional de Rorschach e Métodos Projetivos em Barcelona. Seria ótimo se pudéssemos
comparecer com um grupo numeroso a esse evento.
Sobre a IRS
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Temos a boa notícia de que a colega Latife Yazigi, membro do novo Conselho Consultivo
da ASBRo, foi indicada por diversos colegas de outros paises para o cargo de vice - presidente da
IRS e de secretária geral, para um dos quais acreditamos que ela certamente será eleita, o que
muito nos honra e evidencia o resultado de sua atuação ao longo de tantos anos e da
respeitabilidade que alcançou na área.

PUBLICAÇÕES e Teses recentes
– PUBLICAÇÕES
> Anna Elisa Villemor Amaral, acaba de lançar o manual: "As pirâmides Coloridas de Pfister",
publicado pela Editora CETEPP, com pesquisas recentes e já aprovado pelo CFP.
– TESES
- FERREIRA, M.E.A. O Zulliger e a avaliação de desempenho de profissionais da área de exatas.
Dissertação de Mestrado.Universidade São Francisco.
- JARDIM-MARAN, M.L.C. A escolha profissional de adolescentes através do BBT-Br e do
Questionário Desiderativo. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Psicologia - Departamento de Psicologia e Educação - Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto, 2004. 126 p. Orientadora:
Sonia Regina Pasian.
(e-mail para contato: mluisacj@ig.com.br ou srpasian@ffclrp.usp.br).
- GODINHO,S. O estudo do manejo do estresse em pacientes acometidos por alopecia areata.
Tese de doutorado apresentada à Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de
Medicina. Orientadores: Latife Yazigi e Sérgio Baxter Andreoli. 2005.
E-mail para contato: simonegodinho@osite.com.br
PASSOS,T. Psicodinâmica depressiva em obesos com transtorno da compulsão alimentar
periódica - estudo com o Método de Rorschac. Dissertação de mestrado apresentada à
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina. Orientadores: Latife Yagizi e
Angéllica Claudino, 2005.
> E-mail para contato: teresapassos@bol.com.br

BOM TRIMESTRE E BOM TRABALHO PARA TODOS !!
ESTAMOS ESPERANDO UM CONTATO SEU, NÃO DEIXE DE NOS ENVIAR UMA MENSAGEM
CONFIRMANDO O RECEBIMENTO DESSE BOLETIM E ACRESCENTE SUA OPINIÃO.

