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Completamos 60 anos
Um marco comemorado com festa na sede no dia 12 de julho.

Lançada a
Revista Diaphora
publicando a nossa reLiga de Estudantes e Recém-formados vistaSeguimos
científica, disponível através da

Sempre preocupada e ocupada com o futuro de nossa profissão, a
SPRGS abre este espaço com o objetivo de articular, por meio de
discussões, leituras, cursos e eventos, as diferentes áreas da psicologia
com os desafios da profissão na atualidade. E assim, auxiliar na
capacitação e desenvolvimento dos profissionais no início de suas
carreiras.
O lançamento ocorreu dia 28 de
setembro, em uma manhã calorosa de
discussões sobre "As interfaces da
profissão no tornar-se psicólogo",
com a participação dos psicólogos
Fernanda Zin, Gabriel Alves Godoi,
Va n e s s a A l m i n h a n a , G a b r i e l
Teitelbaum e Fabiani Bock.

plataforma SEER, recomendada pela
CAPES.
Acesse as edições da revista pelo
site SPRGS.
Em tempos de revitalização a Sociedade mantém-se ativa na disseminação de conhecimento e
compartilha com
os leitores
suas ideias.
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PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

A SPRGS tem a satisfação
de apresentar, nos seus 60 anos de
história, uma renovada trajetória
apoiada no entusiasmo de agregar
psicólogos e estudantes bem como
outros profissionais de áreas afins,
para uma interação interdisciplinar/transdisciplinar em prol do incentivo ao aprimoramento
científico e social da nossa categoria.
Registramos nestes dois últimos anos de gestão o
prazer da convivência entre pares, intensificando relações de
trabalho. Reativamos atividades em uma intensidade de
produção significativa e deixamos aqui a marca da competência.
Ao retomarmos seus objetivos e missão esperamos
que a Sociedade siga um caminho fértil e profícuo. Que
prolifere bem estar e seriedade nas próximas gestões, com o
intuito de ampliar seus horizontes uma vez que sua potência
científica é inesgotável.
A complexidade do nosso tempo demanda a que nos
posicionemos como profissionais psicólogos e façamos a
diferença na sociedade. Somos protagonistas nas descobertas
de desejo dos sujeitos, e para tanto somos convocados a
estarmos mais próximos e nos reencontrarmos para produzirmos juntos momentos de pensar e conhecer. Sintam-se
pertencentes na potência máxima, encontrando seu lugar na
Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul.
Desejamos a todos vida longa em tempos de prosperidade!
Magda Mello
Presidente da SPRGS Gestão 2018-2020

No ano em que a SPRGS,
Sociedade de Psicologia do Rio
Grande do Sul, comemora os 60
anos de atividades, clamo por
um agradecimento especial aos
associados e diretores que
consagraram seu tempo
buscando solucionar demandas
que emanaram em diferentes épocas na sociedade civil.
Com o passar do tempo, os profissionais da saúde mental
foram sendo convocados a ampliar o espaço da escuta
psicanalítica e mergulhar em diferentes saberes. A
psicologia segue em construção, independentemente da
linha teórica. Muitas pessoas acorreram ao convívio,
algumas buscaram alçar voos por novos caminhos
enquanto outras já partiram para o plano espiritual e
deixaram saudades. A constante busca pelo conhecimento
sobre a psique humana é o que nos impulsiona na
esperança de um futuro melhor. O Prêmio “Chico Pedro”,
criado em 2019, destinado aos melhores trabalhos de
estudantes e recém-formados, além de expressar a nossa
gratidão é uma forma de homenagear e imortalizar o sócio
que muito contribuiu para o crescimento científico e social
de nossa entidade. Parabéns à diretoria da gestão 20182020 da SPRGS, e que o processo de RENOVAÇÃO
prossiga, atendendo às demandas que a sociedade impõe.
Vida Longa à SPRGS!
Eliane Tonello
Vice-Presidente da SPRGS Gestão 2018-2020

Prêmio Chico Pedro
Neste dia 23 de novembro tivemos uma manhã
muito especial em nossa
sede.
Encerramos o Prêmio
Chico Pedro muito contentes com os trabalhos
recebidos e com o apoio
de todos os avaliadores.
Agradecemos a família
de nosso fundador por ter
nos dado a honra de sua
presença neste dia.
Também agradecemos
a gestão 2018-2020, a comissão científica, a Liga
de Estudantes e Recém-

formados e a coordenadora do prêmio neste
ano, Pâmela Soares
Bratkowski.
O Prêmio Chico Pedro é dirigido a trabalhos de caráter científico como pesquisas, monografias, ensaios críticos, estudos exploratórios, apresentados em
forma de artigo, realizados individualmente
ou em equipe, durante
os estágios ou disciplinas do curso de Psicologia.

Veja no site da SPRGS os trabalhos vencedores e outras
imagens do evento.
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Assembléia Geral - realizações da gestão
No dia 19 de novembro
de 2019 foi realizada a
Assembléia Geral Ordinária e prestação de contas
da SPRGS.

A assembléia retratou
os êxitos e a revitalização
da Sociedade. Entre as realizações desta gestão foram citadas:

Nossa gestão 2018-2019: Diretora financeira Ivete Kemper, diretora científica
Mariana Steiger Ungaretti, presidente Magda Mello, vice-presidente Eliane Tonello
e diretora administrativa Graziele Bronzatti.

Jornadas Na imprensa
SPRGS
Em 2019 foram promovidas pela SPRGS a "Jornada Sexualidade na era
da Tecnologia", com organização do Comitê de Sexualidade, e Jornada Bianual, com título "Efeitos
do traumático e a
(des)orientação do sujeito"
realizada em dois dias de
agosto, com a presença especial do psicanalista
Paulo Endo.

A SPRGS esteve presente em diversos veículos de comunicação
social.
Na imagem acima,
participação da psicóloga e psicanalista Renata
Lima, coordenadora do
comitê Psicanálise de
Crianças, em matéria
publicada na Revista
Donna Zero Hora de 7
de setembro de 2019.
Veja outras participações na seção “Na mídia” em nosso site.

- recuperação econômico-financeira da entidade, com
pagamento de dívidas passadas;
- promoção de duas jornadas;
- intensificação significativa das atividades científicas, através da promoção de diversos cursos, workshops
e momentos de consultoria;
- ampliação do número de comitês de estudo, pesquisa e produção;
- retomados convênios e contatos com universidades
e oferecimento do estágio básico;
- reativação do NIC, desativação do PIM;
- intensificação do projeto dos Núcleos no estado;
- sediamos eventos de âmbito internacional como Salão do Livro de Genebra;
- produção de edições da Revista Científica da entidade, buscando a atualização da sua periodicidade;
- criação do Prêmio Chico Pedro, direcionado aos estudantes e recém-formados, em homenagem ao nosso
sócio fundador Francisco Pedro, falecido em 2019;
- dezenas de profissionais e estudantes se associaram
para formar a Sociedade do Futuro.

Novo núcleo regional
O Núcleo Litoral Norte
foi fundado em fevereiro
de 2018, sitiado no eixo
Tramandaí/Torres.
Tem como Comissão
Organizadora Maria Celina Rodrigues Moleda e Vitória Justin.
O Núcleo oferece comitês de Psicanálise, coordenado por Elisangela Muria

e de Psicanálise com
crianças, coordenação de
Vitória Justin.
O núcleo firmou parceria com a UNICNEC de
Osório/RS. Na ocasião estiveram presentes a Diretoria da Sociedade e a Coordenadora do Curso de Psicologia Prof. Dra. Zuleika
Costa.

Encontro Gaúcho da
Psicologia
A SPRGS marcou presença no evento promovido pelo Conselho Regional de Psicologia do RS
em agosto de 2018.
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Cursos e atividades
A Sociedade têm realizado diversas atividades científicas, através da organização de cursos, workshops e momentos de consultoria, como o Estação PSI, com várias

edições realizadas na Livraria Cultura do Bourbon Shopping em Porto Alegre, com entrada franca.
Abaixo as imagens de alguns destes momentos de 2019.

Ponto de Encontro - 20 de julho.
Clínica para adultos maduros - 1 de outubro.
Estação PSI - 7 de outubro.

Velhices hoje: sentido e ações - 31 de outubro.

Piquenique no Museu do Rio dos Sinos - 26 de outubro.

Narcisismo e destrutividade na prática clínica:
desdobramentos possíveis - 24 de setembro.

Psicofarmacologia para psicólogos: o que precisamos saber - 9 de novembro.
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Um olhar sobre a contratransferência na prática clínica - 5 de outubro.
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