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Aos primeiros seis meses de gestão da 
SPRGS, gostaríamos de dirigir aos nossos sócios 
algumas palavras.

Cuidar da Sociedade de Psicologia tem sido 
um enorme prazer, além de uma grande responsabi-
lidade. A Sociedade, hoje ampla e crescida, esten-
de-se em várias frentes de trabalho e atuação, que 
exigem atenção e investimento constantes. Desde 
as atividades científicas, comitês de estudo em vári-
as áreas e abordagens teóricas, temos estágios aca-
dêmicos, a atuação de estudantes e recém-
formados, o intercambio com a comunidade, além 
da constante circulação de produção científica pro-
tagonizada pela revista Diaphora. 

A SPRGS, ao longo de seus mais de 60 anos, 
tem sido agente e testemunha da história da psicolo-
gia em nosso estado, além de  cenário de inúmeros 
projetos e realizações. As exigências colocadas por 
sociedades e subjetividades em constante mudança, 
tornam ainda maior o desafio de estar à frente desta 
instituição. 

Tomamos como um dos propósitos mais im-
portantes de nossa gestão a tarefa de legar, para a 
próxima diretoria, uma Sociedade cada vez mais or-
ganizada em sua estrutura, integrada entre seus 
membros e fundamentada em suas raízes. Uma Soci-
edade voltada para o futuro, que nos exigirá muita 
atenção e trabalho, nesta profissão cujo exercício 
exige investimento contínuo no que está por vir.

Aos primeiros seis meses 
de gestão da SPRGS, gostaría-
mos de dirigir aos nossos sóci-
os algumas palavras.

Cuidar da Sociedade de 
Psicologia tem sido um enor-
me prazer, além de uma gran-
de responsabilidade. A Socie-
dade, hoje ampla e crescida, 
estende-se em várias frentes 
de trabalho e atuação, que exi-
gem atenção e investimento 
constantes. Desde as ativida-
des científicas, comitês de estu-
do em várias áreas e aborda-
gens teóricas, temos estágios 

acadêmicos, a atuação de estu-
dantes e recém-formados, o in-
tercambio com a comunidade, 
além da constante circulação 
de produção científica prota-
gonizada pela revista Diapho-
ra. 

A SPRGS, ao longo de 
seus mais de 60 anos, tem sido 
agente e testemunha da histó-
ria da psicologia em nosso esta-
do, além de  cenário de inúme-
ros projetos e realizações. As 
exigências colocadas por soci-
edades e subjetividades em 
constante mudança, tornam 
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Tomamos como um dos 
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integrada entre seus membros 
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para o futuro, que nos exigirá 
muita atenção e trabalho, nesta 
profissão cujo exercício exige 
investimento contínuo no que 
está por vir.

Palavras da Presidente

Próximos minicursos SPRGS

Palavras da Presidente

Diretoria Executiva Conselho Consultivo 
Deliberativo e Fiscal

Conselho Consultivo Deliberativo e Fiscal

Comissões
Comissões

Presidente
Luciana Maccari Lara
Psicóloga, Psicanalista, Mestre em Filosofia (Unisinos). Membro pleno da 
Sigmund Freud Associação Psicanalítica.

Vice-presidente
Lísia da Luz Refosco
Psicóloga, Psicanalista, Mestre em Psicologia Clínica (PUC-RS). Membro 
efetivo da Sigmund Freud Associação Psicanalítica e da equipe do Estágio de 
Psicologia na SIG.

Diretora Científica
Renata Isabel Fedrizzi
Psicóloga, Psicanalista em formação. Membro associado da Sigmund Freud 
Associação Psicanalítica.

Diretora Sociocultural
Andréa B. C. Mongeló
Psicóloga, especialização em psicoterapia psicanalítica (Unisinos). 
Psicanalista membro efetivo da Sigmund Freud Associação Psicanalítica.

Diretora Administrativa
Camila Lopes Allegretti
Psicóloga, Psicanalista. Membro efetivo da Sigmund Freud Associação 
Psicanalítica.

Diretora Financeira
Angela Flores Becker
Psicóloga, Psicanalista em formação pela Sigmund Freud Associação 
Psicanalítica. Integrante do corpo clínico do C-CAP – Centro Clínico de 
Atendimento Psicológico.

Diretora Suplente
Melina Marchesini Grassotti
Psicóloga, especialista em Psicologia Escolar (UFRGS), especialista em 
Gestão na Escola (Unisinos), especialista em Psicanálise (Unisinos). 
Psicanalista em formação pelo Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto 
Alegre (CEPdePA). Coordenadora de estágios e membro da Comissão 
Científica da SPRGS. Diretora suplente e coordenadora de Estágio Básico em 
Psicologia.

Diretora Suplente
Elisangela Muria
Psicóloga (UNISINOS), Psicanalista em formação (CONSTRUCTO), 
especialista em Avaliação Psicológica (PUCRS), mestranda em Psicanálise 
(Universidad John F. Kennedy). Psicoterapeuta psicanalítica (GAEPSI). 
Diretora suplente e co-coordenadora de Estágio Básico em Psicologia.

Adriana Hasshem Muhammad
Eneida Cardoso Braga
Fernanda Isabel Dornelles Hoff
Heloisa Maria Rodrigues Furtado
Ivone Coelho de Souza
Ligia Arcoverde Basegio
Mazlowa Maris Heck
Natacha Hennemann de Oliveira Becker
Susana Joaquim Rodrigues
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No dia 2 de julho encerramos o primeiro semestre dos 
Estágios Básicos I e II, com o evento (Des)Enlaces do Está-
gio! Neste dia, os estagiários Gilnei Kechinske e Maria 
Fernanda Ribeiro dos Passos (Básico I) e Loiva Reinhardt 
da Cruz e Luis Leonardo Maciel Ferreira (Básico II) apre-
sentaram suas atividades durante o estágio. Agradecemos 
a participação de todos no evento!

A partir do dia 1 de agosto inicia o segundo semestre de 
atividades dos estágios e desejamos as boas vindas aos no-
vos estagiários!

Estágios
Encerramento do semestre e

boas vindas aos novos estagiários

Comitês SPRGS
Ensino, pesquisa e produção científica

Comitês SPRGS
Ensino, pesquisa e produção científica

Melina Marchesini Grassotti
Elisângela Muria 

Coordenação dos Estágios Básicos

Comitês ativos e respectivos coordenadores

Avaliação Psicológica
Kelen P. Bürke Bridi
Gislaine Macedo Prass

Leituras de Lacan
Ana Beatriz Guerra Mello

Neuropsicologia
Katiúscia Gomes Nunes

Psicanálise
Pâmela Bratkowski
Bruna Meneghetti

Psicanálise com crianças
Diorge Augusto Guedes Mariano

Psicologia transpessoal
Milena Nardini Bubols
Graziele Martini Bronzatti

Sexualidade
Diego Villas-Bôas da Rocha
Rita Daniela Nunes

Terapia Sistêmica
Larissa Montardo Machado

Terapias cognitivo-
comportamentais
Daniela Baldissera
Tharlise Paim Girelli

Transtorno por uso de 
substâncias
Nino César Marchi

Núcleo de psicologia, 
sociedade e relações de gênero
Vanessa Oliveira Alminhana

Bem vindos - 2022/2

ESTÁGIO BÁSICO I
Ana Carolina Isdra Moszkowic -UNISINOS
Diego Petrocelli - UNIRITTER
Gabriel Bastarrica Ayres - FADERGS
Rafaela Michele da Silva Corrêa - FADERGS
Thabata Campos - FADERGS

ESTÁGIO BÁSICO II
Anelise Machado Folharini - CESUCA
Gilnei Kechinske - IMED
Júlia Vieira de Castro - UNIRITTER
Juliana Felix de Melo - CESUCA
Luis Ismael dos Santos - FADERGS
Márcia Valéria De Freitas Gonçalves Martins - IMED
Maria Fernanda Ribeiro dos Passos - IMED

2022/1
ESTÁGIO BÁSICO I e II
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Anelise Machado Folharini - CESUCA 
Diego Petrocelli - UNIRITTER 
Gabriel Bastarrica Ayres - FADERGS  
Gilnei Kechinske - IMED  
Júlia Vieira de Castro - UNIRITTER
Juliana Felix de Melo - CESUCA  
Luis Ismael dos Santos - FADERGS  
Márcia Valéria de Freitas Gonçalves Martins - IMED  
Maria Fernanda Ribeiro dos Passos - IMED 
Rafaela Michele da Silva Corrêa - FADERGS 
Thabata Campos - FADERGS 

Estar na coordenação do Núcleo de 
São Leopoldo da SPRGS é realmente 
um privilégio. Coordenar um grupo que 
busca constantemente estar envolvido 
em trabalhos significativos, que trans-
mite saberes, troca experiências com 
outras área, que segue o processo pes-
soal de aprendizagem e que promove o 
desenvolvimento da psicologia como 
uma ciência e profissão é uma prerroga-
tiva. O meu grande desafio frente a coor-
denação é manter o dinamismo que é a 
marca registrada desse grupo.

No primeiro semestre de 2022 ocor-
reram diversas atividades que marca-
ram intensamente a trajetória do Nú-
cleo de São Leopoldo. Em fevereiro rea-
lizamos o Ponto de Vista no qual em-
barcamos no romance da Ariane Seve-
ro; Freud: De Viena a Paris que teve a 
participação como comentarista da nos-
sa colega e sócia Eurema Gallo de Mora-
es. No mês de março o Ponto de Vista 
foi uma homenagem ao dia das mulhe-
res, com o tema Mulheres: Como rom-
per com a diplomacia do silêncio, que 
esteve sob a coordenação da nossa cole-
ga e sócia Maria Aparecida Brígido. 
Inclusive nessa ocasião fomos presen-

teadas com a fala da nossa presidente da 
SPRGS Luciana Lara e da nossa colega 
Marisa Dalla Roza. Em abril realiza-
mos o Ponto de Vista sobre um estudo 
de caso do colega Paulo Ferraz; Emily e 
o pacto mortífero. No mês de maio o 
Ponto de Vista ficou sob a coordenação 
da nossa colega e sócia Ana Beatriz Gu-
erra Mello que conversou com Athur 
Jose Pinto e Lutti Pereira sobre a Psica-
nalise e o Teatro referenciando a peça 
TOC: uma comédia Obsessiva Com-
pulsiva. Ainda no mês de maio recebe-
mos a colega Anie Stürmer que fez o lan-
çamento do seu livro (in) Fidelidades 
Cotidianas que teve o comentário da 
colega Susana Chinazzo. Em Junho pa-
ra finalizar o nosso semestre de traba-
lho recebemos a colega Tamires Pimen-
tel que abordou no Ponto de Vista as 
considerações da Terapia Comporta-
mental Dialética frente aos desafios do 
Transtorno de Personalidade Borderli-
ne, comentado pela colega e sócia So-
nia Nunes. E o Comitê de Psicanálise: 
Leituras em voz alta de Lacan trouxe o 
seus estudos sobre a Alienação, Sepa-
ração e Repetição na leitura de Lacan. 
E a nossa participação no Bloomsday 

como parceiro ocorreu no dia 16 de ju-
nho onde comemoramos os 100 anos de 
Ulysses, sendo essa festa literária coor-
denada pela colega  e sócia Laura Beni-
tes e Fábio Dal Molin. Como convida-
dos tivemos Donaldo Schüler , Marta 
D'Agord, Édson de Souza e Élida Tess-
ler. 

Um semestre de muitos trabalhos, 
estudos e acalento da forma como o gru-
po prima a sua trajetória de conquistas. 
Seguimos com a certeza que o próximo 
semestre seremos novamente comtem-
plados por momentos de interações 
com muitas trocas significativas e agora 
com a possibilidades de estarmos circu-
lando em espaços e territórios distintos. 

Núcleo São Leopoldo 

Liga de Estudantes e Recém-formados

Raquel Dickel
Coordenadora

No decorrer do primeiro semestre de 
2022 a L.E.R. (Liga de Estudantes e Re-
cém-formados da SPRGS) se debruçou 
sobre duas temáticas de estudo. 

No primeiro trimestre estudamos a 
perspectiva de carreiras dentro da Psi-
cologia, onde discutimos, através de lei-
turas, vídeos e com a participação de 
convidados, sobre o início da prática 
clínica, seus aspectos éticos e legais e 
como se dá o exercício da profissão nes-
se contexto pós-formatura. Assim como 
seus primeiros passos, sendo o tema fi-
nalizado com o evento intitulado "SOS 
PSI: A formatura chegou, para onde 
vou?" que ocorreu no dia 31 de março.

Já no segundo trimestre de 2022, a 
Liga teve como ciclo de estudos de 

2022 o tema: A clínica com crianças e 
adolescente trans. A Psicologia, en-
quanto ciência, teve e ainda tem um pa-
pel histórico na luta contra a marginali-
zação de identidades e corpos trans. Pa-
ra compreendermos o potencial trans-
formador que a Psicologia possui, nesse 
trimestre desenvolveremos estudos fo-
cados no atendimento clínico psicoló-
gico de crianças e adolescentes trans, 
com o objetivo de compreender as vul-
nerabilidades, potencialidades e de-
mandas destes grupos. Assim, finaliza-
mos este segundo ciclo de estudos com 
a realização do evento chamado de “Cri-
anças e adolescentes trans: desmistifi-
cando a clínica” no último dia 15 de ju-
lho.

Por fim, encerramos esse semestre 
extremamente satisfeitos com as nossas 
produções, aprendizados conquistados 
e compartilhados, e muito motivados 
com os desafios e estudos que nos espe-
ram em 2022/2, de modo que reforça-
mos o nosso compromisso com a pro-
dução de uma Psicologia mais ética, im-
plicada e mais próxima estudantes e pro-
fissionais da Psicologia.

Acompanhe o Se Liga: 
com o que acontece e é 
produzido pela L.E.R.

Nas nossas redes sociais 
ou no site: 

sprgs.org.br/se-liga.html
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uma ciência e profissão é uma prerroga-
tiva. O meu grande desafio frente a coor-
denação é manter o dinamismo que é a 
marca registrada desse grupo.

No primeiro semestre de 2022 ocor-
reram diversas atividades que marca-
ram intensamente a trajetória do Nú-
cleo de São Leopoldo. Em fevereiro rea-
lizamos o Ponto de Vista no qual em-
barcamos no romance da Ariane Seve-
ro; Freud: De Viena a Paris que teve a 
participação como comentarista da nos-
sa colega e sócia Eurema Gallo de Mora-
es. No mês de março o Ponto de Vista 
foi uma homenagem ao dia das mulhe-
res, com o tema Mulheres: Como rom-
per com a diplomacia do silêncio, que 
esteve sob a coordenação da nossa cole-
ga e sócia Maria Aparecida Brígido. 
Inclusive nessa ocasião fomos presen-

teadas com a fala da nossa presidente da 
SPRGS Luciana Lara e da nossa colega 
Marisa Dalla Roza. Em abril realiza-
mos o Ponto de Vista sobre um estudo 
de caso do colega Paulo Ferraz; Emily e 
o pacto mortífero. No mês de maio o 
Ponto de Vista ficou sob a coordenação 
da nossa colega e sócia Ana Beatriz Gu-
erra Mello que conversou com Athur 
Jose Pinto e Lutti Pereira sobre a Psica-
nalise e o Teatro referenciando a peça 
TOC: uma comédia Obsessiva Com-
pulsiva. Ainda no mês de maio recebe-
mos a colega Anie Stürmer que fez o lan-
çamento do seu livro (in) Fidelidades 
Cotidianas que teve o comentário da 
colega Susana Chinazzo. Em Junho pa-
ra finalizar o nosso semestre de traba-
lho recebemos a colega Tamires Pimen-
tel que abordou no Ponto de Vista as 
considerações da Terapia Comporta-
mental Dialética frente aos desafios do 
Transtorno de Personalidade Borderli-
ne, comentado pela colega e sócia So-
nia Nunes. E o Comitê de Psicanálise: 
Leituras em voz alta de Lacan trouxe o 
seus estudos sobre a Alienação, Sepa-
ração e Repetição na leitura de Lacan. 
E a nossa participação no Bloomsday 

como parceiro ocorreu no dia 16 de ju-
nho onde comemoramos os 100 anos de 
Ulysses, sendo essa festa literária coor-
denada pela colega  e sócia Laura Beni-
tes e Fábio Dal Molin. Como convida-
dos tivemos Donaldo Schüler , Marta 
D'Agord, Édson de Souza e Élida Tess-
ler. 

Um semestre de muitos trabalhos, 
estudos e acalento da forma como o gru-
po prima a sua trajetória de conquistas. 
Seguimos com a certeza que o próximo 
semestre seremos novamente comtem-
plados por momentos de interações 
com muitas trocas significativas e agora 
com a possibilidades de estarmos circu-
lando em espaços e territórios distintos. 

Núcleo São Leopoldo 

Liga de Estudantes e Recém-formados

Raquel Dickel
Coordenadora

No decorrer do primeiro semestre de 
2022 a L.E.R. (Liga de Estudantes e Re-
cém-formados da SPRGS) se debruçou 
sobre duas temáticas de estudo. 

No primeiro trimestre estudamos a 
perspectiva de carreiras dentro da Psi-
cologia, onde discutimos, através de lei-
turas, vídeos e com a participação de 
convidados, sobre o início da prática 
clínica, seus aspectos éticos e legais e 
como se dá o exercício da profissão nes-
se contexto pós-formatura. Assim como 
seus primeiros passos, sendo o tema fi-
nalizado com o evento intitulado "SOS 
PSI: A formatura chegou, para onde 
vou?" que ocorreu no dia 31 de março.

Já no segundo trimestre de 2022, a 
Liga teve como ciclo de estudos de 

2022 o tema: A clínica com crianças e 
adolescente trans. A Psicologia, en-
quanto ciência, teve e ainda tem um pa-
pel histórico na luta contra a marginali-
zação de identidades e corpos trans. Pa-
ra compreendermos o potencial trans-
formador que a Psicologia possui, nesse 
trimestre desenvolveremos estudos fo-
cados no atendimento clínico psicoló-
gico de crianças e adolescentes trans, 
com o objetivo de compreender as vul-
nerabilidades, potencialidades e de-
mandas destes grupos. Assim, finaliza-
mos este segundo ciclo de estudos com 
a realização do evento chamado de “Cri-
anças e adolescentes trans: desmistifi-
cando a clínica” no último dia 15 de ju-
lho.

Por fim, encerramos esse semestre 
extremamente satisfeitos com as nossas 
produções, aprendizados conquistados 
e compartilhados, e muito motivados 
com os desafios e estudos que nos espe-
ram em 2022/2, de modo que reforça-
mos o nosso compromisso com a pro-
dução de uma Psicologia mais ética, im-
plicada e mais próxima estudantes e pro-
fissionais da Psicologia.

Acompanhe o Se Liga: 
com o que acontece e é 
produzido pela L.E.R.

Nas nossas redes sociais 
ou no site: 

sprgs.org.br/se-liga.html
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Desde o dia 17 de maio a 
SPRGS conta com mais um 
grupo de estudos, ele se cha-
ma Grupo de Observação 
Mãe-Bebê, sua proposta é 
embasada  no  mé todo 
Esther Bick de observação, 
e tem entre os seus objeti-
vos desenvolver a capaci-
dade de observação das rela-
ções precoces entre pais e 
bebês. O grupo é coordena-
do pela sócia jubilada Inge-
borg Bornholdt, psicanalis-
ta pela Sociedade Psicana-

lítica de Porto Alegre 
(SPPA). Ingeborg tem vasta 
experiência na área de ob-
servação de bebês e no Mé-
todo Bick. O grupo se reúne 
nas terças-feiras das 11h às 
12h30 de forma híbrida, re-
vezando no on-line e pre-
sencial na sede da SPGRS. 
O grupo é formado pelas 
sócias Ângela Becker, Pâ-
mela Bratkowski, Renata 
Serafini, Adriana Muham-
mad e Laura Meyer.

Diaphora é um periódico semestral, editado pela SPRGS e propõe-se 
a publicar artigos inéditos produzidos na área de Psicologia e ciências 
afins que se enquadrem nas categorias de relato de pesquisa, experiên-
cia profissional, artigos de revisão.

A revista recebe de forma permanente, artigos de diferentes aborda-
gens da Psicologia para submissão. As publicações estão sujeitas à apro-
vação prévia da equipe editorial da revista, após serão submetidos à ava-
liação do tipo double blind peer review (realizada por dois revisores anô-
nimos afiliados a instituições diferentes da dos autores, os quais tambem 
são mantidos em anonimato).

Veja mais informações nas edições e no site da revista - plataforma 
SEER-OJS:

www.sprgs.org.br/diaphora/ojs

No início de 2022 o núcleo litoral 
norte completou 4 anos, também neste 
período o núcleo passou por sua primei-
ra mudança de coordenação, passando a 
ser coordenado pelo sócio Henrique Bit-
tencourt.

A nova gestão se propõe em dar con-
tinuidade no processo de ampliação dos 
espaços de discussão e interlocução já 
existentes, visando sempre sustentar o 
olhar para a natureza humana em toda 
sua complexidade, porém coloca como 
um objetivo adicional na realização des-
te processo, uma maior atenção para 
com a comunidade onde está inserido, 
entendendo que as demandas e necessi-
dades da população, dos estudantes e 
profissionais da psicologia, vão ser dife-
rentes para cada região. 

Com base nisso, no início do ano o 
núcleo realizou uma pesquisa aberta, 
para que os profissionais e estudantes 
do litoral norte pudessem participar do 
processo de confecção do calendário 
anual, dando um norte para nossas ati-
vidades, bem como sugestões de proje-
tos a serem realizados durante a gestão. 

Durante esse primeiro semestre o 
núcleo vem realizando dois eventos por 
mês, sendo eles uma live no início de 
cada mês voltada a temas de interesse 
da comunidade e um encontro ponto de 
vista, voltado ao debate e fomento do 
pensamento crítico por parte de estu-
dantes e psicólogos. Destacando que 

desde de o evento (Des)Patologização 
do ambiente escolar, ministrado pela 
sócia, Raquel Dickel e pelo também psi-
cólogo Marcelo Frote, no mês de abril, 
os encontros  têm ocorrido periodica-
mente de forma híbrida, graças ao desa-
gravo do cenário de pandemia e do apo-
io de nossos colaboradores, instituições 
parceira, bem como da diretoria da 
SPRGS.

Destacamos ainda algumas conquis-
tas alcançadas neste ano pelo o núcleo, 
como o fortalecimento da parceria junto 
ao Centro Universitário Cenecista de 
Osório e ao Polo regional do CRP, a con-
cretização de uma das ações de compro-
misso social com a região onde está inse-
rido por meio da participação ativa jun-
to ao Conselho Municipal de Saúde do 
município de Torres. Além do sucesso 
que tem sido o fomento da representati-
vidade dos profissionais do litoral nos 
eventos realizados pelo núcleo nas mo-
dalidades presenciais e on-line, sem dei-
xar de mencionar a abertura do novo es-
paço de atividades do núcleo que foi Ca-
fé Psicanalítico, projeto que visa apro-
ximar estudantes, psicólogos e psicana-
listas da região, restando o contato hu-
mano, tão prejudicado durante esses úl-
timos dos anos, alinhando ele com estu-
dos e uma boa xícara de café.

Estamos apenas no começo de nossa 
jornada, ainda temos muito mais para 
alcançar, e embora o caminho seja ín-

greme e cheio desafios, seguimos espe-
rançosos, pois sempre temos bons com-
panheiros para nos apoiar ao longo do 
percurso, deixamos aqui nossa gratidão 
por todos os que já apoiaram o núcleo 
ao longo desses 4 anos e que venham 
mais 4, 8, 16 anos, enfim… seguimos 
sempre.

U m  f o r t e  a b r a ç o  d a  g e s t ã o 
2022/2023!

Coordenador geral e da comissão
sociocultural: Henrique Bittencourt

Coordenadora da comissão
científica: Elisangela Muria

Coordenador da comissão de 
comunicação e mídias: 
Gabriel Levandowski

Grupo de observação mãe-bebê

Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul

Núcleo  Litoral Norte
Henrique Bittencourt
Coordenador

Magda Mello
Editora Chefe da Diaphora

  Atendendo a solicitação 
dessa instituição, representan-
te da classe dos Psicólogos há 
mais de 60 anos, sua Revista 
constituiu-se num espaço de re-
conhecida importância como ve-
ículo de circulação de produção 
científica, minha reconsideração 
se deve ao respeito a atual Direto-
ria, em reassumir como Editora 
Chefe da Diphora.

A qualidade do trabalho desen-
volvido juntamente com a equipe 
desde a Edição v.5 n 1(2016) até fi-

nal de 2021, assumiu um valor no me-
io científico em geral, através da pu-
blicação de artigos acadêmicos, bem 
como dos fazeres dos Psicólogos e 
profissionais de áreas afins.

Assim, reassumo como Editora 
Chefe contando com a equipe edito-
rial, e dando continuidade ao traba-
lho iniciado na base de um compro-
misso com esse valioso espaço de 
produção da Sociedade, em julho de 
2022.

@

7SP informação



SP informação6

Desde o dia 17 de maio a 
SPRGS conta com mais um 
grupo de estudos, ele se cha-
ma Grupo de Observação 
Mãe-Bebê, sua proposta é 
embasada  no  mé todo 
Esther Bick de observação, 
e tem entre os seus objeti-
vos desenvolver a capaci-
dade de observação das rela-
ções precoces entre pais e 
bebês. O grupo é coordena-
do pela sócia jubilada Inge-
borg Bornholdt, psicanalis-
ta pela Sociedade Psicana-

lítica de Porto Alegre 
(SPPA). Ingeborg tem vasta 
experiência na área de ob-
servação de bebês e no Mé-
todo Bick. O grupo se reúne 
nas terças-feiras das 11h às 
12h30 de forma híbrida, re-
vezando no on-line e pre-
sencial na sede da SPGRS. 
O grupo é formado pelas 
sócias Ângela Becker, Pâ-
mela Bratkowski, Renata 
Serafini, Adriana Muham-
mad e Laura Meyer.

Diaphora é um periódico semestral, editado pela SPRGS e propõe-se 
a publicar artigos inéditos produzidos na área de Psicologia e ciências 
afins que se enquadrem nas categorias de relato de pesquisa, experiên-
cia profissional, artigos de revisão.

A revista recebe de forma permanente, artigos de diferentes aborda-
gens da Psicologia para submissão. As publicações estão sujeitas à apro-
vação prévia da equipe editorial da revista, após serão submetidos à ava-
liação do tipo double blind peer review (realizada por dois revisores anô-
nimos afiliados a instituições diferentes da dos autores, os quais tambem 
são mantidos em anonimato).

Veja mais informações nas edições e no site da revista - plataforma 
SEER-OJS:

www.sprgs.org.br/diaphora/ojs

No início de 2022 o núcleo litoral 
norte completou 4 anos, também neste 
período o núcleo passou por sua primei-
ra mudança de coordenação, passando a 
ser coordenado pelo sócio Henrique Bit-
tencourt.

A nova gestão se propõe em dar con-
tinuidade no processo de ampliação dos 
espaços de discussão e interlocução já 
existentes, visando sempre sustentar o 
olhar para a natureza humana em toda 
sua complexidade, porém coloca como 
um objetivo adicional na realização des-
te processo, uma maior atenção para 
com a comunidade onde está inserido, 
entendendo que as demandas e necessi-
dades da população, dos estudantes e 
profissionais da psicologia, vão ser dife-
rentes para cada região. 

Com base nisso, no início do ano o 
núcleo realizou uma pesquisa aberta, 
para que os profissionais e estudantes 
do litoral norte pudessem participar do 
processo de confecção do calendário 
anual, dando um norte para nossas ati-
vidades, bem como sugestões de proje-
tos a serem realizados durante a gestão. 

Durante esse primeiro semestre o 
núcleo vem realizando dois eventos por 
mês, sendo eles uma live no início de 
cada mês voltada a temas de interesse 
da comunidade e um encontro ponto de 
vista, voltado ao debate e fomento do 
pensamento crítico por parte de estu-
dantes e psicólogos. Destacando que 

desde de o evento (Des)Patologização 
do ambiente escolar, ministrado pela 
sócia, Raquel Dickel e pelo também psi-
cólogo Marcelo Frote, no mês de abril, 
os encontros  têm ocorrido periodica-
mente de forma híbrida, graças ao desa-
gravo do cenário de pandemia e do apo-
io de nossos colaboradores, instituições 
parceira, bem como da diretoria da 
SPRGS.

Destacamos ainda algumas conquis-
tas alcançadas neste ano pelo o núcleo, 
como o fortalecimento da parceria junto 
ao Centro Universitário Cenecista de 
Osório e ao Polo regional do CRP, a con-
cretização de uma das ações de compro-
misso social com a região onde está inse-
rido por meio da participação ativa jun-
to ao Conselho Municipal de Saúde do 
município de Torres. Além do sucesso 
que tem sido o fomento da representati-
vidade dos profissionais do litoral nos 
eventos realizados pelo núcleo nas mo-
dalidades presenciais e on-line, sem dei-
xar de mencionar a abertura do novo es-
paço de atividades do núcleo que foi Ca-
fé Psicanalítico, projeto que visa apro-
ximar estudantes, psicólogos e psicana-
listas da região, restando o contato hu-
mano, tão prejudicado durante esses úl-
timos dos anos, alinhando ele com estu-
dos e uma boa xícara de café.

Estamos apenas no começo de nossa 
jornada, ainda temos muito mais para 
alcançar, e embora o caminho seja ín-

greme e cheio desafios, seguimos espe-
rançosos, pois sempre temos bons com-
panheiros para nos apoiar ao longo do 
percurso, deixamos aqui nossa gratidão 
por todos os que já apoiaram o núcleo 
ao longo desses 4 anos e que venham 
mais 4, 8, 16 anos, enfim… seguimos 
sempre.

U m  f o r t e  a b r a ç o  d a  g e s t ã o 
2022/2023!

Coordenador geral e da comissão
sociocultural: Henrique Bittencourt

Coordenadora da comissão
científica: Elisangela Muria

Coordenador da comissão de 
comunicação e mídias: 
Gabriel Levandowski

Grupo de observação mãe-bebê

Revista da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul

Núcleo  Litoral Norte
Henrique Bittencourt
Coordenador

Magda Mello
Editora Chefe da Diaphora

  Atendendo a solicitação 
dessa instituição, representan-
te da classe dos Psicólogos há 
mais de 60 anos, sua Revista 
constituiu-se num espaço de re-
conhecida importância como ve-
ículo de circulação de produção 
científica, minha reconsideração 
se deve ao respeito a atual Direto-
ria, em reassumir como Editora 
Chefe da Diphora.

A qualidade do trabalho desen-
volvido juntamente com a equipe 
desde a Edição v.5 n 1(2016) até fi-

nal de 2021, assumiu um valor no me-
io científico em geral, através da pu-
blicação de artigos acadêmicos, bem 
como dos fazeres dos Psicólogos e 
profissionais de áreas afins.

Assim, reassumo como Editora 
Chefe contando com a equipe edito-
rial, e dando continuidade ao traba-
lho iniciado na base de um compro-
misso com esse valioso espaço de 
produção da Sociedade, em julho de 
2022.

@

7SP informação



SP informação8

DIRETORIA
PRESIDENTE

Luciana Maccari Lara
VICE-PRESIDENTE
Lísia da Luz Refosco

DIRETORA CIENTÍFICA
Renata Isabel Fedrizzi

DIRETORA SÓCIO-CULTURAL
Andréa B. C. Mongeló

DIRETORA ADMINISTRATIVA
Camila Lopes Allegretti

DIRETORA FINANCEIRA
Angela Flores Becker

DIRETORAS SUPLENTES
Melina Marchesini Grassotti

Elisangela Muria

SP Informação
v.1 n.1 ano 2022

Publicação da 
SPRGS - Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul

Cnpj 87.176.509/0001-78
Rua Felipe Néri, 414 conj 202, Auxiliadora

90440-150 - Porto Alegre - RS
Fone (51) 3331-8586   |   WhatsApp (51) 99527-3920

sprgs@sprgs.org.br   |   facebook.com/sprgs
www.sprgs.org.br

Produção Editorial:
marcon.brasil Comunicação Direta

correio@marconbrasil.com.br

CCDF
Conselho Consultivo 
Deliberativo e Fiscal

Adriana Hasshem Muhammad
Eneida Cardoso Braga

Fernanda Isabel Dornelles Hoff
Heloisa Maria Rodrigues Furtado

Ivone Coelho de Souza
Ligia Arcoverde Basegio

Mazlowa Maris Heck
Natacha Hennemann de Oliveira 

Becker
Susana Joaquim Rodrigues

Jornada de comemoração dos 10 anos do Comitê de 
Psicologia Transpessoal da SPRGS.

O objetivo da jornada é abordar o tema da psicoterapia 
transpessoal, desde sua origem até a contemporaneidade, 
discutindo práticas, técnicas e métodos de ampliação da 
consciência na promoção da saúde integral.

20 de agosto/22, sábado, 8h30 às 18h30
On-line | Plataforma Sympla/Zoom

Válido como horas complementares
Eixo temático: Psicoterapia. Carga horária: 8 horas. 
Público-alvo: profissionais e estudantes de psicologia 

e medicina — mediante matrícula, CRP ou CRM.

Investimento:
- Profissional: R$ 90,00
- Sócio SPRGS*: R$ 60,00 
- Estudante de graduação: R$ 55,00
- Estudantes-sócios e estagiários*: R$ 35,00

*Sócios SPRGS e estagiários SPRGS: 
procurem nossa secretaria para efetivar sua inscrição 

com desconto.

PROGRAMAÇÃO

Jornada de Psicologia Transpessoal da SPRGS

A Psicoterapia Transpessoal no Contemporâneo

sprgs.org.br/jornada

sympla.com.br/sprgs

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

INSCRIÇÕES ON-LINE

Convidados
Dr. Luiz Eduardo V. Berni
Psic. Ligia Splendore
Dra. Anahy F. D. Fonseca
Me. Manoel Simão
Dra. Vera P. Saldanha
Me. Vanessa F. Franco
Me. Maria Cristina M. de Barros
Dra. Milena N. Bubols
Dr. Aurino Lima Ferreira

8h30 - 9h Abertura | História do Comitê de Psicologia 
Transpessoal da SPRGS: comemorando 10 anos  
Diretoria Sociedade de Psicologia do RS

9h - 10h30 MESA 1 | As crises psico-espirituais e suas relações 
com a ética na psicoterapia transpessoal

 Dr. Luiz Eduardo V. Berni e Psic. Ligia Splendore
 Coord: Psic. Carla Pereira Durgante

10h30 - 10h45  Intervalo

10h45 - 12h15 MESA 2 | O Transpessoal na Psicoterapia: a 
espiritualidade nos processos inconscientes

 Dra. Anahy F. D. Fonseca e Me. Manoel Simão 
 Coord: Psic. Simone Almeida

12h15 - 14h15  Intervalo para almoço

14h15 - 15h45 MESA 3 | Métodos e Técnicas na Psicoterapia 
Transpessoal: das tradições antigas à 
contemporaneidade

 Dra. Vera P. Saldanha e Me. Vanessa F. Franco
 Coord: Dra. Milena N. Bubols

15h45 - 16h  Intervalo

16h - 17h30 MESA 4 | Psicoterapia Transpessoal: integrando a 
espiritualidade e os fenômenos da consciência 
na prática clínica

 Dra. Maria Cristina M. de Barros e Dra. Milena N. 
Bubols

 Coord: Psic. Graziele Bronzatti

17h30 - 18h15 Prática de Fechamento | Dr. Aurino Lima Ferreira
 Coord: Dra. Milena Nardini Bubols

18h15 Encerramento | Comitê de Psicologia Transpessoal


