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PALAVRAS
Desde o início da Gestão 2020-2022, a Diretoria tem feito
diversas ações para melhoria da SPRGS e suas atividades. Confira
algumas:
- Abertura de 10 vagas de sócios gratuitas para estudantes de
psicologia beneficiários de programas oficiais de ações afirmativas,
de apoio e/ou auxílio financeiro à vida estudantil, bem como de
bolsas de estudos (PROUNI);
- Abertura de novos espaços, como os Comitês de “Psicologia
Sistêmica” e “Transtornos Aditivos”, do “Núcleo Psicologia,
Sociedade e Relações de Gênero” e da “Oficina de Produção Psicanalítica e Literária”;
- Reabertura do Núcleo de Intercâmbio com a Comunidade (NIC);
- Manutenção dos demais Comitês vigentes e da Liga de Estudante
e Recém-formados;
- Lançamento de espaços nas redes sociais, tais como Fala Comitê,
Te Liga no Conselho, Minha História com a SPRGS e Sócio Indica;
- Concretização de parcerias com instituições como Sala 302,
YouDinamic, Artes e Ecos, Horizontes, Uptime, Wainer, ESIPP,
Grupo A, Instituto do Comportamento, InsightON, Equipage,
Núcleo Médico Psiológico, Espaço Vital, Expertise, Espaço Criar,
Marília Capisani, Factum, Baobá Livros, João Livreiro e Unitatis;
- Convênio de estágio com novas universidades (IMED, Factum,
Famaqui, Cesuca e Fadergs) e criação de um projeto de estágio;
- Isenção para sócios em cursos e minicursos;
- Apoio ao IX Salão de Graduação Pet Psicologia PUCRS;
- Apoio a diversas instituições, jornadas, eventos e projetos de
pesquisa.
Diretoria Chapa Conexão
Gestão 2020-2022

Conheça as Comissões Científica e Sociocultural, que são coordenadas pelas
Diretoras Pâmela Bratkowski e Fabiani Bock, respectivamente.
COMISSÃO CIENTÍFICA

Bruna Meneghetti, Melina Grassotti, Renata Fedrizzi

COMISSÃO SOCIOCULTURAL

Giulia Drebes, Mayra Meotti
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Núcleo Litoral Norte
Desde a sua fundação em fevereiro de 2018 o Núcleo Regional Litoral Norte, tem ampliado espaços para
discussão e interlocução de diferentes assuntos, que visam
olhar o indivíduo em sua singularidade. Este tem sido o
objetivo primeiro, olhar a natureza humana em toda a sua
complexidade.
Os novos tempos têm sido tempos de lacunas, e ainda que este novo normal seja continuamente repetido, este
não se faz normal, ao contrário, anuncia excessos que pressupõem novas formas de expressão do sofrimento huma-

no. Este cenário, ainda que pareça familiar, nos é recente e
excepcionalmente estranho. Estranheza que mobiliza, que
paralisa, e se move no coletivo e no individual, nos exigindo pensar a atuação do fazer psicológico, a fim de disseminar produções outras de escuta e de manejo das demandas
psíquicas.
Têm sido aspiração do Núcleo, contribuir para o fortalecimento e enfrentamento desse contexto, e tornar potência seu objetivo primordial através das atividades realizadas e dos e eventos científicos promovidos.
Em nosso percurso, temos contado com o
intercâmbio e credibilidade de vários profissionais, que contribuíram com seu conhecimento para a
concretização dos eventos. O Núcleo é profundamente grato a eles!
Ampliando a esfera de discussão, contamos
com os estudos que acontecem no Comitê de Psicanálise nas segundas feiras às 10:30h — no momento acontece de forma remota.
Ser extensão de uma instituição pungente
como a SPRGS, é ter a oportunidade de comunicar
a satisfação sentida em, fazer eco à sua voz. Pois o
Núcleo Litoral vem sendo embalado como um filho no seio materno. Agradecemos a Presidente Mariana Steiger Ungaretti e a toda equipe diretiva que
tem nos confiado esse lugar tão caro.
Parabéns a Sociedade de Psicologia do Rio
Grande do Sul pelos seus 62 anos, e pela sua linda
trajetória até aqui. Lhe almejamos vida longa!
Membros:
Elisangela Muria (Coordenadora do Núcleo),
Vitoria Justin dos Santos,
Henrique Borba Bitencourt,
Gabriel Licosky dos Santos,
Daniela Pereira da Costa de Menezes,
Gabriel Levandowski,
Denise Süss.

Núcleo São Leopoldo
Em 2021 o Núcleo de São Leopoldo comemora
23 anos, e passa a ser coordenado pela Sócia Raquel
Dickel.
A comissão organizadora se empenhou em inúmeras atividades,como o Sarau “Um ciclo de trabalho na oficina de produção psicanalítica e literária,
os Pontos de Vista “Mulheres: exclusão e segregação ao longo da história”, “Psicologia e empreendedorismo digital” e “Bloomsday 2021 - A Véspera”,
além do Minicurso “O estrangeiro nas escritas da
clínica”.
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Lia Dauber
Sócia Efetiva SPRGS
-Lia, neste momento já ultrapassamos mais de 1 ano de pandemia, muitas coisas aconteceram neste período,
mas como tu percebes as pessoas neste
momento?
A pandemia rompeu abruptamente o
ritmo sustentado e conhecido das condições de vida e abalou nosso sentimento de segurança e confiança. As reações
ao impacto e à paralisia inicial aconteceram conforme as possibilidades adaptativas de cada um, sejam físicas, emocionais, sociais, financeiras. Algumas
pessoas sofreram mais e adoeceram;
outras buscaram saídas criativas e encontraram outros sentidos para a vida.
-Recentemente tu foste convidada
para dar uma entrevista representando a SPRGS sobre o abraço, como tu
tens percebido essa falta de contato físico para as pessoas?
Nunca sentimos tanto a falta de um
abraço, aqueles que nos envolvem e
aconchegam. Quando abraçamos, no
contato corpo a corpo, no cheiro, no ritmo do coração do outro, voltamos a nos
sentir amparados, como era no colo de
nossa mãe. Com isto, nosso corpo também libera hormônios que reduzem a

Entrevista
tensão e provocam a sensação de bemestar. Alivia nossos medos e renova a
esperança.
-Quais serão as mudanças e diferenças para as pessoas com o retorno a
mais atividades presenciais?
Será um grande alívio retornar as atividades presenciais sem restrições.
Mas penso que cada um irá retornar em
seu ritmo. Para alguns, a pandemia trouxe perdas e medos intensos em relação à
morte. Pode ser mais difícil voltar ao
ritmo antigo. Para outros, parece não
haver ameaça. Entretanto, o vírus continua presente, o que nos exige uma adaptação criativa para retornar as atividades presenciais com os cuidados necessários.
-A intensidade de informações e
contatos via redes sociais aumentou
consideravelmente neste período, como tu entendes que isto afeta as pessoas?
“Palavras tem circulado em demasia”. Imagens, também. Um ambiente
intrusivo, invasivo e ameaçador que
não cessa, que não alivia, serve como
caixa de ressonância de antigas feridas

O que está acontecendo na SPRGS?
Comitê Leituras do seminário de Lacan
Comitê Neuropsicologia
Comitê Psicanálise
Comitê Psicanálise com crianças
Comitê Psicanálise no Litoral
Comitê Psicodiagnóstico
Comitê Psicologia e Cultura
Comitê Sexualidade
Comitê Terapias cognitivo-comportamentais
Comitê Transpessoal
Liga de Estudantes e Recém-formados (L.E.R.)
Núcleo de Intercâmbio com a Comunidade (NIC)
Núcleo de Pesquisa e Apoio à Adoção e à Reprodução Assistida
Oficina de Produção Psicanalítica e Literária

e reativam núcleos mais fragilizados
que vão minando as possibilidades de
enfrentamento até dos mais fortes. Leva ao desamparo. É preciso restabelecer, criar ou recriar um ritmo compartilhado, de descanso e pausa para experiências “prazerosas” necessárias para
dar sentido as experiências.
-De que forma tu entendes que a
pandemia mudou/interferiu no trabalho dos psicólogos?
A mudança abrupta do setting conhecido para o atendimento remoto causou estranheza e incerteza. Houve preocupações e dúvidas sobre a técnica e
cansaços quanto à adaptação a ferramentas de atendimento remoto mais
apropriadas. Penso que fomos nos ajustando, reconhecendo as possibilidades
dentro de uma elasticidade da técnica,
sendo criativos, apurando uma escuta
mais refinada e atenta. Acredito que o
atendimento remoto se incorpore como
uma alternativa.
-De que forma, nós psicólogos, podemos contribuir diante deste contexto
que vivemos?
Ser afectados pelas mesmas circunstâncias vividas por quem nos procura
traz uma outra dimensão ao cuidado e
provoca uma abertura para a escuta mais sensível para a dor e o sofrimento.
Disponibilizar um setting seguro mantém a confiança e continuidade para a
comunicação, seja on-line, seja presencial. Diz Winnicott que, nos momentos
de crise, precisamos ser presença verdadeira, ter interesse genuíno e principalmente, respirar e continuar vivo.

JORNADA BIENAL
EXCLUSÃO
E SEGREGAÇÃO:
O RISCO À
SUBJETIVAÇÃO
ON-LINE

"Em tempos em que a indiferença e o individualismo
imperam, a coletividade fica ameaçada. As relações
alteritárias perdem força quando uma intensidade
mortífera rompe os processos de ligação. Frente ao
desligado, Eros fica sem cor, sem voz e sem força,
buscando desesperadamente as mais diversas vias
colaterais para enlaçar-se. Não estamos sozinhos,
estamos separados e espalhados em meio às
intensidades. Pretendemos refletir sobre os efeitos
daquilo que exclui e segrega, obstaculizando a
subjetivação. Somente através do encontro com o outro
da alteridade que torna-se possível constituir destinos
pautados em Eros. Venha partilhar dessas construções
com a SPRGS em nossa Jornada Bienal"
(Mariana Ungaretti, Presidente da SPRGS).

Apresente seu trabalho
SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE TEMAS LIVRES

Os temas livres deverão contemplar assuntos relacionados ao
eixo temático da jornada, “Exclusão e segregação: o risco à
subjetivação”.

Inscrições

Serão selecionados 6 trabalhos para a apresentação no dia
15/10/2021, entre 9h e 11h - somente os trabalhos aprovados na
avaliação estarão aptos a serem apresentados. Cada trabalho
será avaliado e pontuado por 2 avaliadores.
A submissão de trabalhos está condicionada à inscrição de ao
menos um dos autores no referido evento.

Prazo para envio: 03/09/2021

Veja no site Edital com regras para submissão

INSCRIÇÕES ON-LINE
*Sócios/membros das entidades patrocinadoras têm 5% de desconto, aplicados nas categorias Profissional
ou Estudante - informe-se na secretaria da sua entidade.
- Sócios SPRGS e estagiários SPRGS - procurem nossa secretaria.
- Estudante: valor válido somente para graduação em curso; informe número da sua matrícula ao fazer a inscrição.

sympla.com.br/sprgs
PROGRAMAÇÃO E MAIS INFORMAÇÕES

sprgs.org.br/jornada
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Ser Sócio da SPRGS é…
Nestes 62 anos da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, ouvimos
o que alguns sócios têm a dizer sobre fazer parte da nossa instituição.
É ter a certeza de que faço parte de uma instituição de prestígio, que está em constante atualização
e que visa promover o conhecimento da psicologia a respeito da sua multidisciplinaridade de práticas e atuações, através de trocas em seus comitês, da L.E.R. e dos minicursos.
Mercedes da Silva Strider - Sócia Efetiva
É estar atento aos temas pertinentes ao nosso labor como
profissionais da Psicologia, é participar para que nossa
profissão possa ter um reconhecimento cada vez maior de
sua importância na sociedade, nos seus diferentes campos.
Vera Maria Homrich Pereira de Mello - Sócia Jubilada
É estar em constante (trans)formação. Atualmente estou inserida no
Comitê de Psicanálise - Núcleo Litoral Norte, experiência que tem sido
singular no meu percurso profissional. É um espaço potente na transmissão da psicanálise, e também de trocas de afetos e experiências.
Daniela Pereira da Costa Menezes - Sócia Aspirante
É a expressão de um compromisso com a categoria. Entretanto, é preciso
dimensionar e poder refletir desde diversas perspectivas de tempo e lugar, eu penso.
Assim, ser sócio é partilhar, aprender, transmitir saber, colaborar. É também lugar
de lembrar amigos, parceiros e afetos, além de construir novas parcerias, amigos e afetos.
Denise Costa Hausen - Sócia Jubilada
É pertencer a um espaço onde temos oportunidade de formarmos laços afetivos e pertencermos a grupos de estudos, supervisões, comitês, cursos, reuniões entre colegas
e cafézinhos, algumas vezes, até com quitutes. Um lugar agradável onde é possível
realizar trabalhos científicos e avançar profissionalmente. É assim minha vivência
aqui nestas últimas décadas. Mesmo quando não faço parte ativamente da gestão,
sei que esta é a minha casa e que, a qualquer tempo, posso voltar com amigos à minha espera. Venha conosco!
Ione Maria Russo - Sócia Jubilada (na foto com a amiga e sócia Ivone)
É uma grande oportunidade de conhecer pessoas com interesses
afins, fazer amizades com gente bacana, tirar projetos da gaveta,
construir laços de trabalho, inventar futuros, exercitar deveres e
desfrutar dos benefícios que viver numa sociedade saudável propicia.
Laura Suzana de Souza Benites - Sócia Efetiva
É um sentimento de pertencimento à minha classe profissional
por novos projetos de estudos e por espaços para trocas
profissionais nas diferentes áreas do nosso fazer.
Mazlowa Heck - Sócia Jubilada
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Vencedores do Prêmio Chico Pedro - Estudantes e Recém-formados
CATEGORIA ESTUDANTES
1º Desenvolvimento da criatividade na infância na abordagem Histórico-Cultural de Vigotski - Cleber Melo da Silva.
2º Escuta on-line de professoras da rede pública: construções coletivas do estágio em psicologia - Mariluci Wegner e
Suelen Hemsing.
3º Porque restringir testes psicológicos e para quem? Uma
revisão narrativa - Wesley de Mattos Machado.
CATEGORIA RECÉM-FORMADOS
1º Aliança Terapêutica na Terapia Cognitivo-Comportamental Baseada em Internet: uma revisão narrativa - Leonardo Romeira Salati e Ingrid D'Avila Francke.
2º Tecendo possibilidades de confrontar-se com a finitude:
um relato sobre atendimento psicológico a familiar em Unidade de Terapia Intensiva - Gabriele Honscha Gomes.
3º Roleplaying game como ferramenta de intervenção psicológica em grupo operativo de adolescentes: relato de experiência - Luísa Fialho da Silva e Letícia Wilke Franco Martins.

Novos sócios

Conheça os novos grupos e
espaços da SPRGS
COMITÊ DE SISTÊMICA
Coordenação Larissa Machado
Terças-feiras, das 8h30 às 10h
COMITÊ DE TRANSTORNOS ADITIVOS POR
USO DE SUBSTÂNCIAS E OUTRAS ADIÇÕES
Coordenação Nino Marchi
Quintas-feiras, das 8h às 9h30

NÚCLEO PSICOLOGIA, SOCIEDADE E
RELAÇÕES DE GÊNERO
Coordenação Vanessa Alminhana
Sextas-feiras, das 14h às 15h30

Alice Bueno Cardoso
Aline Peixoto dos Passos
Amanda Marques de Azevedo e Souza
Ana Paula Ferreira Bottin
Bruna Machado Meneghetti
Camila Campos Figueiró
Daiane Benincá de David
Daniela Pereira da Costa de Menezes
Dayane Silva Duarte
Denise Heidi Süss
Diana Girardi da Silva Souza
Elaine Maria Hor
Fabiana Pascoal Araujo
Fernanda Maciel de Quadros
Francieli Bica de Moura
Gabriel Levandowski
Gerson Luís Schmegel Rossi
Gislaine de oliveira Macedo Prass
Giulia Drebes Corrêa
Jessica Josiane Rodrigues Correa
Juliana Vieira Miguel Gonçalves Ignácio
Katia Bonfanti
Kelen Patrícia Bürke Bridi
Kelli Josiane Penna
Leticia Fernandes Casarin da Rocha
Paulo Fernando Monteiro Ferraz
Roselene Carolina S. Maciel de Farias
Suelen Hemsing
Vanessa Oliveira Alminhana
Victória Iserhard Holstein
Viviane Maccarini Castelli
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Cursos e atividades

Fotos de alguns eventos do 1º semestre de 2021

Conferência A perlaboração da contratransferência na
transformação da escuta, com Lizana Dallazen, Elisa
Maria Cintra e Marina Ribeiro

Entre Sócios Diálogos sobre a clínica na pandemia, com
Andréa Wieck, Susana Rodrigues e Milena Bubols

Minicurso A psicologia no tratamento de doenças
crônicas, com Jenny Moskovics

Minicurso Construindo um cérebro a partir do amor,
com Katiúscia Nunes
Minicurso Os desafios no trabalho terapêutico com
famílias nas diferentes etapas do ciclo vital na
contemporaneidade, com Débora Oliveira

Minicurso Por que comemos, com Camila Martinevski e
Maria Eduarda Alencastro

Sócia Elisangela Muria no Jornal do Almoço

Minicurso A vivência da morte na infância e na
adolescência, com Rosa Maria Marini Mariotto

Sexualidades na pandemia, com Vanessa Alminhana

SPRGS na mídia

Sócia Fernanda Hoff no Bom Dia Rio Grande
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Sala de Pipoca O Gambito da Rainha, com Elisangela
Muria e Gerson Rossi

Sócia Lia Dauber no Bom Dia Rio Grande
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