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ELEIÇÕES DA ABRAPEE 

 
 
 
Edital de convocação para eleição de Diretoria e Conselho Fiscal da ABRAPEE – Associação Brasileira 
de Psicologia Escolar e Educacional – mandato 21/09/2016 a 20/09/2018 

 
A ABRAPEE – Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, por meio da 
Comissão Eleitoral nomeada pela diretoria em 05/02/2016, em atenção ao disposto em seu 
Estatuto, convoca os seus associados a participar da eleição da diretoria e do Conselho 
Fiscal que irá administrar a entidade no mandato de 21/09/2016 a 20/09/2018. 
 
Foi aprovada a Chapa de Candidatura para as Eleições da Gestão 2016-2018 da ABRAPEE. 
 
Veja nossa Chapa (Chapa Única): 
 
Diretoria: 
 
Presidente futura: Alexandra Ayache Anache – Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
1ª Secretária: Marilda Gonçalves Dias Facci - Universidade Estadual de Maringá, Paraná  
2ª Secretária: Roseli Fernandes Lins Caldas – Universidade Presbiteriana Mackenzie 
1ª Tesoureira: Tatiana Platzer do Amaral – Universidade Mogi das Cruzes 
2ª Tesoureira: Sonia Mari Shima Barroco – Universidade Estadual de Maringá 
 
Conselho Fiscal 
 
Membros efetivos: 
 



1. Fátima Regina Pires de Assis – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
2. Regina Lúcia Sucupira Pedroza – Universidade de Brasília 
3  Anabela Almeida Costa e Santos Peretta – Universidade Federal de Uberlândia 
4. Iracema Neno Cecílio Tada – Universidade Federal de Rondônia 
5  Mercedes Villa Cupolillo – Faculdade Paraíso 
 
Membros Suplentes: 
 
1.  Herculano Ricardo Campos – Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
2.  Zaira Fátima de Rezende Gonzalez Leal – Universidade Estadual de Maringá 
3. Flávia da Silva Ferreira Asbahr – Universidade Estadual Paulista - Bauru  
 
São eleitores aptos a exercer o seu direito a voto os Associados registrados na Entidade na 
qualidade de “Efetivo” e “Membro de Áreas Afins” e que estejam quites com suas 
obrigações financeiras junto à tesouraria até a data da eleição.  
 
Importa destacar que será considerado quite com a Associação o associado que estiver 
sem qualquer pendência financeira junto à tesouraria até o dia 29/08/2016, dia 
imediatamente anterior à data limite de postagem para votos pelo correio e de voto em 
URNA. 
 
A votação se dará de duas maneiras: 
 
a) Por meio da postagem da cédula de voto feita nas agências dos Correios, por meio de 
carta com aviso de recebimento, impreterivelmente, até o dia 30/08/2016 aos cuidados da 
Presidente da Comissão Eleitoral Drª. Mitsuko Aparecida Makino Antunes e endereçada à 
Rua Aimberê, nº. 2053, Bairro Perdizes, em São Paulo-SP, CEP 01258-020. 
 
b) Por meio do depósito da cédula de voto na URNA localizada na sede da ABRAPEE no dia 
30/08/2016, durante o horário das 10h00 às 17h00. 
 
As cédulas postadas no correio deverão ser acompanhadas de uma CÓPIA DO RG OU 
OUTRO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ASSOCIADO ELEITOR COM FOTO, a fim de 
que seja verificada a categoria do associado e sua condição de adimplemento. 
 
Só serão contabilizadas as cédulas que chegarem pelo correio até o dia 14/09/2016, às 
14h00, data e horário da apuração dos votos. Cédulas que chegarem fora deste prazo serão 
desconsideradas. 
 
APURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
A apuração ocorrerá no dia 14/09/2016 às 14h00, será realizada publicamente na sede da 
ABRAPEE. Finalizada a apuração dos votos, será elaborada Ata oficial da eleição a ser 
entregue pela Comissão Eleitora à atual Diretoria. 
 
Os resultados serão publicados no site www.abrapee.psc.br até o dia 15/09/2016 
indicando o total de votos recebidos válidos, brancos e nulos. 



A Diretoria eleita tomará posse no dia 21/09/2016, em reunião de Diretoria, a partir da 
qual começará o mandato de dois anos. 
 
Comissão Eleitoral da ABRAPEE – Associação Brasileira de Psicologia Escolar e 
Educacional 
 
Drª. Mitsuko Aparecida Makino Antunes (Presidente da Comissão Eleitoral), Drª. Carmem 
Silvia Taverna e Ms. Christiane Jaqueline Magaly Ramos. 
 
 

REVISTA ABRAPEE – PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL 

 

A Revista Psicologia Escolar e Educacional, da ABRAPEE, é avaliada como A2 pelos critérios 
da área de Psicologia na CAPES.  

Está disponível o Volume 19, N. 3 de 2015 da Revista Psicologia Escolar e Educacional da 
ABRAPEE cuja editora é a presidente atual Silvia Maria Cintra da Silva. A revista traz artigos 
sobre a importância dos jogos, discussão do tema diversidade sexual e também sobre 
violência nas escolas e educação especial e relação com as famílias entre outros assuntos.  
 
Quem quiser conferir basta entrar em: 
 
https://abrapee.wordpress.com/revista/downloads/ 
 
 

CARTA DA ULAPSI 

 
Carta da ULAPSI em Defesa da Democracia no Brasil  
 
A União latino-americana das entidades da Psicologia – ULAPSI vem a público se 
manifestar sobre o atual cenário brasileiro, que evidencia uma justiça desigual e parcial e 
uma mídia que manipula informações para incitar o ódio.  
Constituem-se como pilares da democracia, o respeito aos mecanismos de participação 
social instituídos legalmente, e que regulam o exercício das representações políticas, por 
meio do voto, assim como a liberdade de expressão e o direito à informação.  
 
A Psicologia, por meio de suas entidades, sempre apoiou os processos pautados por 
espaços coletivos de debate respeitoso, plural e amplo, pois isso é o que se espera de uma 
sociedade democrática. A convivência na diversidade é expressão de avanço nos direitos 
humanos; não seria diferente no cenário político. Por essa defesa histórica, coerente com 
um Estado de Direito, não podemos nos calar diante de processos em que muitos dos 
procedimentos jurídicos pautam-se por interesses políticos contrários à democracia, aos 
princípios constitucionais, ao Estado de Direito. Procedimentos esses que se apoiam e são 
apoiados por conglomerados da comunicação, que reforçam a desigualdade social, 
reproduzem preconceitos contra os setores historicamente desrespeitados de nossa 

https://abrapee.wordpress.com/revista/downloads/


população e contribuem para a instauração de um clima bélico, de ameaça às conquistas 
sociais que duramente temos construído no Brasil e nos demais países da América Latina.  
 
Toda nossa gente da América Latina conhece profundamente a experiência da ditadura, do 
cerceamento do direito à palavra, da perseguição à população, da impossibilidade de 
exercício da vida digna. As entidades da ULAPSI têm lutado permanentemente para lidar 
com os efeitos da opressão histórica que opera sobre nosso povo, afetando nossas 
subjetividades, nossos modos de viver, sentir, pensar e agir. A ULAPSI fundou-se com o 
objetivo de fazer avançar uma Psicologia Latino-americana que reconhecesse nossa 
história e comprometesse nossa ciência e nossa profissão com a transformação das 
condições de vida, em uma perspectiva emancipadora, que preza os valores e as 
instituições democráticas.  
 
Temos clareza total da importância do combate à corrupção e do valor central que se 
manifesta no trato cuidadoso da coisa pública, seja nas finanças, na administração ou na 
gestão das decisões políticas. Temos certeza também de que o princípio da probidade 
implica uma investigação imparcial, caso contrário o próprio processo evidencia-se como 
expressão da corrupção que pretende combater. A Ulapsi não esquecerá que muitas das 
ditaduras latino-americanas, inclusive a brasileira, subiram ao poder sob o discurso de 
combate à corrupção. E sob esse argumento, justificaram atrocidades e sequestros de 
direitos fundamentais.  
 
Nós, psicólogas e psicólogos latino-americanos, desenvolvemos e apoiamos projetos que 
visem a enfrentar a desigualdade social, lutamos por uma sociedade mais justa e 
equânime. Repudiamos o abuso do poder das instituições do Estado e a manipulação da 
informação pelos grandes conglomerados midiáticos.  
 
A ULAPSI apóia o fortalecimento da democracia na América Latina, e os últimos 
acontecimentos no Brasil evidenciam que é preciso que estejamos constantemente 
atentas(os) e fortes, pois, se muito já foi feito para garantir a democracia em nossos países, 
mais vale o que virá. 
 

NOTA DO FENPB 

 
Nota do FENPB em Defesa da Democracia Brasileira 
 
 
O Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB) constitui-se num espaço 
amplo e agregador de organização e construção coletiva da Psicologia Brasileira. Está 
composto por entidades de âmbito nacional, que são científicas, profissionais, sindicais e 
estudantis. 
 
Assim constituído, o FENPB vem a público manifestar a defesa da Democracia no Brasil e 
repudiar todo e qualquer ato político que ponha em risco as conquistas democráticas que 
têm conduzido o país a enfrentar suas grandes desigualdades, construindo políticas sociais 



alicerçadas no tripé da universalização, da descentralização e da participação da sociedade 
civil e do poder público.  
 
Os desafios para a consolidação da Democracia brasileira são muitos, pois requerem o 
enfrentamento das barreiras impostas pelas antigas oligarquias e  grandes corporações 
empresariais que buscam a garantia de privilégios em detrimento das políticas de 
distribuição de renda e promoção da equidade.  
 
O FENPB junta-se à força das ruas, dos movimentos de base, dos movimentos sociais e 
defende, de maneira irrevogável, a Democracia Brasileira laica por definição, opondo-se a 
sectarismos e a ação de bancadas conservadoras.  
 
Conclama-se aos psicólogos e psicólogas que reforcem as lutas em prol da Democracia e 
que saibam que encontram neste Fórum de entidades da Psicologia um grande aliado que 
vem  atuando em diversas frentes junto a entidades latino-americanas e nacionais pela 
defesa das liberdades civis e dos Direitos Humanos e contra qualquer tentativa de golpe à 
Democracia brasileira. 
 

APROVADA MODIFICAÇÃO NA LEGISLAÇÃO SOBRE ÉTICA NA PESQUISA 

 

Foi aprovado o texto da Minuta da Resolução relativa à avaliação ética da pesquisa em 
Ciências Humanas e Sociais. Em reunião Plenária do Conselho Nacional de Saúde de 6 de 
abril de 2016 foi aprovada a Minuta. O processo de construção de novas normas que 
abarquem a questão das Ciências Humanas e Sociais tem sido palco de debates a mais de 
três anos. A ABRAPEE participou como construtora do texto como uma das entidades, 
sendo representada pela Dra. Lígia Viégas no Grupo de Trabalho que construiu essa 
Minuta. Porém o CNS impôs restrições à aprovação até que finalmente no dia 06 de abril a 
mesma foi aprovada. É um começo para novas lutas das Ciências Humanas e Sociais para 
maior reconhecimento de seus estudos e pesquisas. 

 

III ENCONTRO PAULISTA DA ABRAPEE: PSICOLOGIA ESCOLAR EM DIÁLOGO 
INTERSETORIAL E INTERDISCIPLINAR  

 
A Representação Paulista da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional – 
ABRAPEE – realizou nos dias 30 de junho, 01 e 02 de julho de 2016, em Santos, SP, em 
parceria com as Instituições de Ensino Superior - Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP/Santos), Universidade Paulista (UNIP/Santos) e Universidade Católica de Santos 
(UNISANTOS) - o III Encontro Paulista da ABRAPEE, cujo tema foi: Psicologia Escolar em 
Diálogo Intersetorial e Interdisciplinar. 
 
Participaram do Encontro 350 pessoas das quais 14 participantes foram das cidades do 
Estado de São Paulo tais como Araraquara, Assis, Atibaia, Bauru, Campinas, Franca, Itu, São 
Paulo, Santos, Santo André, São Caetano, São Bernando, São José do Rio Preto e Taboão da 
Serra; juntamente com outros 06 Estados participantes como Bahia, Mato Grosso, Minas 



Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. 
 
Foram realizadas diversas atividades como 30 minicursos e 123 painéis, totalizando 153 
trabalhos apresentados. 
 

 

ABRAPEE NA MÍDIA 

 

A presidente futura Marilene Proença Rebello de Souza deu entrevista sobre bullying 
político em escolas para a BBC Notícias. A entrevista pode ser acessada em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160322_salasocial_polarizacao_crianc
as_if 

Roseli Caldas, atual Primeira Secretária da ABRAPEE também deu entrevista para o Jornal 
Folha de São Paulo sobre a mudança de escolas: 

http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2016/03/1748828-crise-economica-faz-crescer-o-
numero-de-criancas-que-trocam-de-colegio.shtml 

 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA DISCUTE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 

O Conselho Federal de Psicologia reuniu no mês de setembro Comissões e Grupos de 
Trabalho de Educação dos Conselhos Regionais de Psicologia para debater o tema da 
Psicologia e Educação no Sistema Conselhos. Alguns CRPs sentiram a ausência da ABRAPEE 
na referida reunião e gostaríamos de esclarecer que oficialmente a ABRAPEE não foi 
convidada para a mesma. 
 
Aproveitamos a notícia para parabenizar o Conselho Federal de Psicologia por pautar o 
tema da Psicologia Escolar e Educacional e reiteramos nossa disponibilidade em participar 
conjuntamente das ações como realizado em gestões anteriores. 
 

REPRESENTAÇÕES ESTADUAIS DA ABRAPEE - PRÓXIMOS EVENTOS ESTADUAIS 

 

A representação Estadual de Rondônia informou que o evento estadual ocorrerá no seu 
estado nos dias 09 e 10 de setembro de 2016. Em breve novas informações estarão no site 
da ABRAPEE. 
 
A representação Estadual de Minas Gerais informou que o evento estadual ocorrerá nos 
dias 29, 30 de setembro e 01 de outubro na cidade de Uberaba com parceria entre a 
Universidade Federal do Triângulo Mineiro e Universidade de Uberaba (Uniube). Maiores 
informações em breve no site da ABRAPEE. 
 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160322_salasocial_polarizacao_criancas_if
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/03/160322_salasocial_polarizacao_criancas_if
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2016/03/1748828-crise-economica-faz-crescer-o-numero-de-criancas-que-trocam-de-colegio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2016/03/1748828-crise-economica-faz-crescer-o-numero-de-criancas-que-trocam-de-colegio.shtml


O IV Encontro Paranaense da ABRAPEE ocorrerá em Irati nos dias 24 a 26 de novembro. 
Participe!!! 
 

REUNIÃO COM BVS-PSI 

 

A ex Coordenadora da representação estadual da ABRAPEE em Goiás, Dra. Gisele Toassa, 
representou a entidade em uma reunião com a Biblioteca Virtual de Saúde – Psicologia 
(BVS-Psi) e Conselho Federal de Psicologia. Na reunião discutiram-se novas medidas para 
ampliação da Biblioteca e melhor acesso a ela. As entidades poderão ter link específico 
para acesso.   

 

REUNIÃO COM CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 

A ex Coordenadora da representação estadual da ABRAPEE em Goiás, Dra. Gisele Toassa, 
representou a entidade em uma reunião com Conselho Federal de Psicologia cujo tema foi 
as Especializações. O MEC determinou o cancelamento da possibilidade do CFP de emissão 
de títulos de especialista – algo que vem ocorrendo há alguns anos. O CFP discutiu medidas 
para diálogo com o MEC sobre a questão. 

A presidente atual da ABRAPEE, Dra. Silvia Maria Cintra da Silva esteve representando a 
entidade em reunião do CFP que tratou dos seguintes temas: “Situação atual e 
Perspectivas para a Graduação em Psicologia no Brasil”, “Perfil das Especializações, 
Concurso Público para o título de Especialista, Título de Especialista”. Também foi discutida 
brevemente a Resolução No1, de 11 de março de 2016, do Ministério da Educação, que 
“Estabelece Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de Programas e Cursos de 
Educação Superior na Modalidade à Distância”. Participaram da reunião representantes do 
CFP, de CRPs, de algumas entidades do FENPB e de outras entidades formativas.Também 
foi trazida a questão  da licenciatura em Psicologia. 

 

PARTICIPAÇÃO DA ABRAPEE  

A ABRAPEE participou dos eventos preparatórios do CRP SP para o Congresso Regional de 
Psicologia (COREP) e também esteve presente no Pré Congresso sobre o tema 
Medicalização que aconteceu no Sedes Sapientae em São Paulo. Foram propostas teses 
para a área de Psicologia Escolar e Educacional e a presidente futura Marilene Proença 
Rebello de Souza foi eleita delegada para o COREP.  

A ABRAPEE confirmou presença no XVI Simpósio da ANPEPP em junho de 2016. A ANPEPP 
chamou as entidades para um Encontro das Sociedades Científicas em Psicologia antes da 
abertura do evento e a atual presidente da ABRAPEE, Dra. Silvia Maria Cintra da Silva, 
representará a Associação. Foi solicitado que as entidades preparem um documento com 



algumas informações sobre a fundação, atual Diretoria e atividades desenvolvidas, dentre 
outras.  

 

COLABORE COM ABRAPEE NOTÍCIAS 

Como dissemos anteriormente estamos iniciando um novo formato de ABRAPEE NOTÍCIAS 
e queremos a sua participação. Uma das seções que gostaríamos de ter no nosso próximo 
número é FALA PSICÓLOGO ESCOLAR. Esse espaço será dedicado a você que está atuando 
na prática e quer nos contar de forma bem simples e rápida onde você trabalha e o que faz, 
de forma a visibilizarmos para os colegas nossas práticas. O texto não precisa ser extenso e 
nem em formato acadêmico. É um breve relato de sua prática.  
 
Também serão bem vindos nesse espaço relatos de eventos, ações ou acontecimentos 
ligados à Psicologia Escolar ocorridos em seu estado/cidade que você queira partilhar.  
 
Além desse espaço gostaríamos de divulgar vagas de emprego, de estágio e também cursos 
e eventos interessantes para os psicólogos escolares. Nos ajude mandando notícias no e-
mail: abrapee.abrapee@gmail.com . Escreva no título do email: PARA O ABRAPEE 
NOTÍCIAS. 
Aguardamos a colaboração de vocês para que este informativo fique cada vez mais rico.  
 
 

COMISSÃO EDITORIAL RESPONSÁVEL 

 
DIRETORIA 
 
Presidente Anterior: Marilda Gonçalves Dias Facci – Universidade Estadual de Maringá, 
Paraná 
Presidente Atual: Silvia Maria Cintra da Silva – Universidade Federal de Uberlândia, Minas 
Gerais 
Presidente Eleita: Marilene Proença Rebello de Souza – Universidade de São Paulo,São 
Paulo 
1ª Secretária: Roseli Fernandes Lins Caldas – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São 
Paulo 
2ª Secretária: Deborah Rosária Barbosa – Universidade Federal de Minas Gerais, MG 
1ª Tesoureira: Fátima Regina Pires de Assis-Pontifícia Universidade Católica de SP, SP 
2ª Tesoureira: Iracema Neno Cecílio Tada – Universidade Federal de Rondônia, RO 
 
 
 

Este material é produzido pela Gestão da ABRAPEE e pode ser reproduzido para fins de 
divulgação sem alteração de conteúdo.  

mailto:abrapee.abrapee@gmail.com

