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EMENTA 
 
Além de debate das pesquisas em andamento, o semestre terá como foco  
1) em agosto - a realização do XI Encontro de pesquisadores em HP, que tem 
o NEHPSI como Organizador (evento em 12 e 13, o resto do mês para os 
Relatórios); e 
2) a elaboração do Guia NEHPSI, mostrando o que temos organizado e em 
organização no acervo. Na Linha de Acervo "A Psicologia em São Paulo" 
temos em apronto as Coleções: Sílvia Lane, A Psicologia Escolar na Prefeitura, 
Aniela Ginsberg, entre outros. Na Linha de acervo "Psicologia desde América 
Latina", a Coleção "Martin-Baró" está quase pronta, mas outras deverão ser 
ainda incluídas no Guia.  
Até o final do ano o Guia deverá estar na internet. Esta atividade conta com 
apoio da CEDIC, devendo propiciar um Colóquio do qual participarão 
profissionais desse setor.  
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II- em História da Psicologia, textos conforme as pesquisas em andamento e 
indispensáveis para o debate. Serão indicados à medida que, fechando este 
semestre, saberemos em que momento de suas pesquisas estão os 
orientandos (de mestrado, doutorado e de Iniciação científica). 
 


