Conheça a SBP através das histórias de seus Membros:
Profa. Dra. Lidia Weber (UFPR)
31 de janeiro de 2020

Minha primeira reunião foi na Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto em
1984 e a mais recente em 2019, fundamental para toda minha trajetória
profissional. Em 1984 eu estava formada há 4 anos e já lecionava na UFPR
desde 1982 (hoje já aposentada, mas professora sênior da UFPR orientando
mestrandos e doutorandos). Nessa primeira participação apresentei um
trabalho sobre “Reformulação do Código de Ética do Psicólogo”, tremendo e
gaguejando, e na primeira fila - não me esqueço jamais - estavam os queridos
Silvio Botomé, Cláudio Hutz e William Gomes, reforçando-me com acenos
positivos e sorrisos... Acho que foi nessa reunião (ou em 1986) que tirei uma
foto com o queridíssimo Fred Keller! Ah., emoções eu vivi!

Prof. Dr. Paulo Francisco de Castro (UNITAU e UNICSUL)
24 de janeiro de 2020

Iniciei minha história com a SBP em 1987 ainda estudante de graduação
quando fui pela primeira vez à Reunião Anual em Ribeirão Preto. Comecei a
participar de forma mais efetiva das Reuniões Anuais há 20 anos como
expositor de trabalhos. Sempre apresento em minhas aulas a SBP e sua
história, enfatizo que os alunos devem conhecer a Associação e que a
participação nas Reuniões Anuais é uma experiência única na formação e
depois dela. Muitos alunos que vão ao evento, como ouvintes ou expositores
de pesquisas, relatam a importância e a satisfação de terem passado por essa
experiência e muitos deles repetem em anos seguintes.

Profa. Dra. Laércia Abreu Vasconcelos (UNB)
23 de janeiro de 2020

Minha história junto à SBP iniciou nos anos 1980 no transcorrer de
minha graduação em Psicologia. Ao final dos anos 1980 e nos anos 1990, com
o mestrado e doutorado, tive ricas e inesquecíveis oportunidades de discussão
de pesquisas em sessões nas Reuniões Anuais da SBP em Ribeirão Preto!

Profa. Dra. Lisiane Bizarro (UFRGS)
23 de abril de 2019

A Reunião Anual foi meu primeiro congresso, quando eu tinha 18 anos. Eu
estava no segundo ano do curso de Psicologia na UFRGS e um professor
estimulou que apresentasse o trabalho feito para a disciplina na RA. Foi uma
jornada viajar com amigos de carro até Ribeirão Preto. Depois de dois dias
na estrada, chegamos! No retorno carregávamos na bagagem a experiência
incrível de conhecer uma psicologia que não tínhamos dentro do curso.
Áreas novas, resultados de pesquisas. Queríamos mais. Aquela primeira RA
foi importante para a escolha pela carreira acadêmica. Fiz mestrado,
doutorado, virei pesquisadora. E muitas outras Reuniões Anuais vieram
depois. Hoje eu ajudo a organizar as RAs como membro da Diretoria da SBP.
Sempre penso que, neste espaço, os meus colegas tem que ter as melhores
condições para demonstrar o que fazem de melhor para os profissionais e
pesquisadores do futuro e inspirá-los a descobrir mais através da ciência
psicológica.

Prof. Dr. Alex Eduardo Gallo (UEL)
22 de abril de 2019

Conheci a reunião anual da SBP em 1994, logo que comecei minha
graduação na UFSCar. No ano seguinte, sob influência de Deisy de Souza,
que se tornara um exemplo de profissional a ser seguido, me associei. Era
uma tradição todo outubro participar da reunião anual, conhecer
pesquisadores que eram autores dos artigos que lia. O circo no meio do
gramado da USP-Ribeirão com exposição de painéis era passagem
obrigatória entre as sessões de comunicação e simpósios. O ambiente que
pulsava conhecimento e curiosidade marcou minha vida acadêmica. Em
1999, quando a reunião anual saiu de Ribeirão, tendo sido feita em
Campinas, foi um divisor na história. Até hoje, em cada cidade onde é
realizada, soma-se aspectos da cultura local, das comissões organizadoras
locais que imprimem características, mas a essência permanece, de ser um
ambiente acolhedor de promoção do conhecimento, sempre no final de
outubro. A revista Temas em Psicologia é exemplo da divulgação desse
conhecimento produzido.

Profa. Dra. Edna Maria Marturano (USP, Ribeirão Preto)
11 de abril de 2019

Meus laços com a SBP remontam à antiga Sociedade de Psicologia de
Ribeirão Preto, sua precursora, fundada por um grupo de colegas idealistas.
Tive o privilégio de apresentar uma comunicação livre na Primeira Reunião
Anual da SPRP em outubro de 1971. O trabalho tinha o título " Efeito da

suspensão discriminada da contingência de reforçamento (timeout) na
extinção de um operante ". Conservo até hoje o documento mimeografado

em que figuram os resumos apresentados naquele encontro histórico: pouco
mais de vinte, incluindo algumas futuras lideranças universitárias, como João
Cláudio Todorov que em 2019 recebeu da UnB o título de Doutor Honoris
Causa. Nós, os estudantes daquela época, crescemos com a Sociedade,
principalmente por meio da submissão anual de nossas pesquisas ao
escrutínio da comunidade cientifica da Psicologia. Meus alunos e orientandos
foram iniciados na mesma tradição, sempre com expressivos ganhos
pessoais. A par com o ganho formativo, pela oportunidade de
desenvolvimento de competências para a vida profissional e acadêmica,
participar hoje das Reuniões Anuais da SBP possibilita o encontro
enriquecedor com colegas de todo o Brasil e também de outros países. Tudo
com muito prazer!

Profa. Dra. Rafaela Schiavo (Diretora e fundadora do MaterOnline)
09 de abril de 2019

Frequento há muitos anos a Reunião Anual da SBP, sempre levando trabalhos
que desenvolvo na área da Psicologia Perinatal. Após minha afiliação, tive
alguns retornos positivos de alguns meios de comunicação solicitando
entrevistas referentes a temática da psicologia da gravidez, parto e
puerpério. Esse ano estarei novamente na RA da SBP.

