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ABRAPEE Notícias
ABRAPEE INSTITUI NOVA FORMA DE CADASTRO DE SÓCIOS E PAGAMENTO DE ANUIDADES
ONLINE
A partir de novembro, a ABRAPEE institui o cadastro eletrônico de sócios. Cadastre-se e tenha acesso
às informações da entidade. Você poderá também, ao associar-se, quitar sua anuidade online por
meio de boleto. Assim, a ABRAPEE amplia sua comunicação com os associados e simpatizantes. Mais
detalhes no endereço http://abrapee.psc.br/associese.htm

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE MEDICALIZAÇÃO
Entre os dias 11 e 14 de novembro, realizou-se, em São Paulo, o "II Seminário Internacional sobre
Educação Medicalizada - Dislexia, TDAH e Outros Supostos Transtornos" para discutir e
divulgar controvérsias científicas sobre diagnósticos e tratamentos de supostos transtornos de
aprendizagem, tendo como pano de fundo a medicalização da sociedade. O Seminário contou com
mais de mil participantes e estará, em breve, disponível no site www.abrapee.psc.br.
A ABRAPEE participou na Comissão Organizadora do Evento e é entidade que participa da Secretaria
Executiva do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade www.medicalizacao.com.br

BULLYING É TEMA DE SEMINÁRIO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
No dia 26 de setembro, a ABRAPEE participou do Seminário “Bullying???” promovido pelo mandato
do Vereador Eliseu Gabriel em conjunto como o Sindicato dos Professores e Funcionários
Municipais de São Paulo (Aprofem), Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional
(Abrapee), Conselho Regional de Psicologia (CRP), Grupo Interinstitucional Queixa Escolar e o
Sindicato Dos Especialistas De Educação Do Ensino Público Municipal de SP (Sinesp). Veja vídeo
sobre
o
Seminário
no
link

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PRH7D6mhdXc
CONFLITOS GERADOS DENTRO DAS ESCOLAS EM FUNÇÃO DO BULLYING
A Ms. Beatriz de Paula Souza, psicóloga, debate o assunto.
Assista o vídeo na integra http://www.tvcpp.com.br/canal_entrevistas_video.php?id=752

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL NA REUNIÃO MENSAL DA REPRESENTAÇÃO PAULISTA
A reunião mensal da Representação Paulista realizada no dia 17 de outubro, na sede do CRP/6ª
região, contou com a participação especial da Profa. Dra. Gloria Fariñas León, da Universidade de
Havana, Cuba, que proferiu a palestra El desenvolvimiento profissional actual del psicologo cubano en
el campo de la educación, sobre a formação em Psicologia e Educação. Após brilhante exposição,
houve um momento muito rico de discussão e compartilhamento com os presentes a respeito das
aproximações e distanciamentos entre a Psicologia e a Educação e como essa relação acontece em
cada um dos dois países.
Agradecemos muito à Profa. Gloria pelo enriquecimento que nos proporcionou.
ENCONTRO PAULISTA DA ABRAPEE
A ABRAPEE Representação São Paulo, realizará o I Encontro Paulista de Psicólogoa Escolares.
Data:28 a 30 de junho de 2012
Local: Universidade Presbiteriana Mackvenzie.

Em breve, mais informações no site da ABRAPEE www.abrapee.psc.br

ABRAPEE NO SEMINÁRIO ÁREA ESCOLAR DE SEGURANÇA - AVANÇOS E DESAFIOS
A Dra Roseli Fernandes Lins Caldas representou a ABRAPEE Seminário Área escolar de Segurança Avanços e desafios no dia 04 de novembro, na Câmara dos Vereadores. O evento teve como objetivo
divulgar as ações do poder público municipal voltadas à segurança no entorno das escolas e
aproximar a comunidade escolar dos órgãos envolvidos na implementação da Lei de Área escolar de
Segurança da autoria do Vereador Eliseu Gabriel. O evento contou com a participação, além da
ABRAPEE, de representantes das secretarias municipais, das Subprefeituras, Segurança urbana,
Guarda Civil Metropolitana, CET, CPP, Sindicato dos Professores, GIQE, entre outros.

2º CONGRESSO PAULISTA DAS ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO
Em 28 de novembro de 2011, será realizado o 2º. Congresso Paulista de Altas Habilidades e
Superdotação.
O
evento
tem
como
objetivos
contribuir para a compreensão das características do alto habilidoso/superdotado, superando o
preconceito,
possibilitando
um
novo
olhar
com
relação
ao
desenvolvimento;
Subsidiar a formulação de políticas públicas, que considerem a inclusão do alto
habilidoso/superdotado e o atendimento às necessidades educacionais especiais. Veja mais
http://www.abrapee.psc.br/noticia223.html

REVOGADA A LEI DA SEMANA DA DISLEXIA E TDAH EM SANTOS
O Diário Oficial de Santos, em sua edição do dia 29 de setembro, traz a publicação da Lei nº
2.776/2011, que revoga a lei de criação da Semana de Diagnóstico da Dislexia nas escolas da Rede
Municipal de Ensino.
A proposta de extinção é de autoria do vereador Reinaldo Martins (PT) e foi aprovada pela Câmara
Municipal em agosto. Na justificativa, Reinaldo alegou que especialistas são contundentes ao refutar
a justificativa científica de doenças como a dislexia e transtornos de déficit de atenção e
hiperatividade. Alegam que o diagnóstico delas, tão comuns envolvendo crianças e jovens, serve
mais aos interesses da indústria farmacêutica do que ao processo de ensino e educação.
Link (http://www.abrapee.psc.br/noticia219.html)

DISCURSO DA PRESIDENTE FUTURA DA ABRAPEE DURANTE A ABERTURA DO X CONPE
Por
Marilda
Gonçalves
Dias
Facci
Presidente
futura
da
ABRAPEE
Maringá, 2011
Em nome do Prof. Dr. Júlio Santiago Prates Filho, Magnífico Reitor da Universidade Estadual de
Maringá, eu cumprimento todos os componentes desta mesa, ressaltando a nossa satisfação em dar
início aos trabalhos do X CONPE – Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, em
Maringá, na cidade canção, nesta noite de 03 de julho de 2011.
Leia mais http://www.abrapee.psc.br/noticia217.html

NOVAS REVISTAS PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD NA
ÍNTEGRA! CONFIRA!
http://www.abrapee.psc.br/sumarios.htm

PARTICIPAÇÃO DA ABRAPEE NO ENCONTRO DA ABEC
A Editora Responsável pela Revista Psicologia Escolar e Educacional da ABRAPEE, Marilda Facci,
participou do XIII Encontro Nacional de Editores Científicos - Integridade e Ética na publicação
científica. O evento aconteceu em Gramado - RS nos dias 8 a 11 de novembro. Neste encontro foram

apresentadas as novas tendências no processo de editoração e a questão das indexações e fatores
de impacto na avaliação de periódicos científicos.
ABRAPEE na ULAPSI
A ABRAPEE estará participando da Assembléia da ULAPSI – União Latinaoamericana de Entidades de
Psicologia e de atividades acadêmicas e científicas durante o IV Congresso da ULAPSI que ocorrerá
de 26 a 28 de abril de 2012 em Montevidéu, Uruguai. Veja no site www.ulapsi.org.br/site/ulapsi.aspx

Participação da ABRAPEE na ABRAPSO
A Dra. Silvia Maria Cintra da Silva, primeira tesoureira da ABRAPEE participou da “Ciranda / Mesa
redonda - Temas Atuais em Educação e Psicologia: medicalização, formação e prática do psicólogo
escolar e educacional” com Verônica Carrazzone Borges do CRP 02 e segunda secretária da ABEP e
Ângela de Fátima Soligo, Presidente da ABEP no 16o Encontro Nacional da ABRAPSO em Recife – PE
(12-15/11/2011). Os títulos das falas foram, respectivamente: Medicalização da educação e o papel do
psicólogo escolar, Tecendo a prática do psicólogo na educação e Que psicologia é essa que forma?
As três apresentações mostraram-se bastante afinadas com a temática da mesa e complementares
acerca do importante e atualíssimo debate sobre a medicalização.

