
Chapa para eleição de Diretoria SBP  

(biênio 2022-2023) 

 

 

Presidente: Andreia Schmidt  

(FFCLRP/USP-Ribeirão Preto) 

 

 

 

Vice-Presidente: Ricardo Gorayeb 

(FMRP/USP-Ribeirão Preto) 

 

 

 

1º Secretário: Maycoln Teodoro  

(UFMG - Belo Horizonte) 

 

 

 

1ª Tesoureira:  Renata Nakao  

(FMRP/USP-Ribeirão Preto) 

 

 

Secretária-Geral: Lisiane Bizarro  

(UFRGS - Porto Alegre) 

 

 

 

2ª Secretária: Katie Almondes 

 (UFRN - Natal) 

 

 

 

2º Tesoureiro: João Gabriel 

Modesto (UEG/UniCEUB-Brasília)

 

 

 

 

 



Andréia Schmidt (Presidente) 
 

Sou graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná.  Ainda 

durante a graduação participei da minha primeira Reunião Anual, realizada em 

Ribeirão Preto. Durante essa Reunião, meu primeiro congresso de grande 

porte, fiz um curso que me apresentou o tema com o qual venho trabalhando 

durante toda a minha vida acadêmica. Durante o Mestrado em Educação 

Especial (UFSCar) e o Doutorado em Psicologia Experimental (USP), as 

Reuniões Anuais da SBP foram o fórum nacional para apresentação e discussão 

dos meus resultados de pesquisa e para o contato com diversos pesquisadores, 

tanto da minha área de atuação, quanto de outras áreas. Atualmente,  sou 

professora associada do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e 

orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós- Graduação em 

Psicobiologia (USP), do qual sou coordenadora. Sou pesquisadora associada do 

Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e 

Ensino, trabalhando com pesquisas sobre desenvolvimento de linguagem e 

procedimentos de ensino de repertórios verbais para crianças com 

desenvolvimento típico e atípico, além de estudar os efeitos do envelhecimento 

e de transtornos neurocognitivos sobre aspectos cognitivos de adultos mais 

velhos e seus familiares. Faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de 

Psicologia, desde 2016, atuando como tesoureira (gestões 2016-2017 e 2018-

2019) e secretária geral (gestão 2020-2021). Minhas pesquisas se alinham  com 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4, Educação de Qualidade, 

e ODS 10, Redução das Desigualdades. 

 

 

Ricardo Goaryeb (Vice-presidente) 

 

Fiz minha graduação em Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências  e 

Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Minha história com a 

SBP iniciou quando eu ainda era estudante de graduação   quando, junto a um 

grupo de colegas e professores, fui um dos fundadores da antiga Sociedade de 

Psicologia de Ribeirão Preto, que precedeu a atual Sociedade Brasileira de 

Psicologia. Ocupei o cargo de  1º secretário da SPRP ainda como estudante 

(1970), ocupando essa mesma função nas duas gestões seguintes (1971  e  

1972).  Fiz  o Mestrado (1973) e o Doutorado (1979) em Psicologia 

Experimental no Instituto de Psicologia da USP. Sou professor associado 

aposentado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, tendo 

coordenado o Serviço de Psicologia do Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto 

durante toda a minha carreira na Universidade. Fiz pós-doutorado na Duke 

University (1988) e Johns Hopkins University (1988-1989), nos Estados 

Unidos, e fui professor e pesquisador colaborador na Universidad Jaume I 

(Espanha), em 2010. Também fui consultor da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em Genebra, em 1995. Ao longo de toda a minha vida acadêmica tenho 

me dedicado à SBP, seja como presidente (gestões de 1979, 1982, 1983, 1986, 

1991, 2014-2015, 2016-2017), vice-presidente (gestão 2018-2019) ou membro 

permanente do Conselho. Na gestão 2020-2021 tenho atuado como diretor 



adjunto, responsável pela área de relações internacionais da SBP, e 

representando o Brasil na International Union of Psychological Sciences 

(IUPsyS), de 2014 a 2018. Fui eleito para o Comitê Executivo da IUPsyS, com 

mandato para o período de 2018-2022. Ao longo de toda a minha carreira 

acadêmica realizei pesquisas na área de Psicologia da Saúde, principalmente 

nos seguintes temas: Psicologia no ambiente Hospitalar, Promoção da Saúde, 

Intervenção Psicológica, Saúde Pública e Psicologia Comunitária, todas 

pesquisas alinhadas com o ODS 3, Saúde e Bem- estar. 

 
 
 
Lisiane Bizarro Araujo (Secretária Geral) 

 

Fiz a minha graduação em Psicologia na UFRGS e foi durante este período que 

participei do meu primeiro congresso, a Reunião Anual da Sociedade de 

Psicologia de Ribeirão Preto. Eu voltei a participar deste evento durante meu 

Mestrado, também na UFRGS. Fiz doutorado e pós- doutorado no Institute of 

Psychiatry King's College of London (Reino Unido) e neste período apresentei 

trabalhos em eventos internacionais. Quando me tornei professora do Instituto 

de Psicologia da UFRGS,  voltei a me associar à SBP, onde participava 

entusiasticamente da assembleia de sócios e estimulando meus estudantes a 

participarem da RA. Essa participação me valeu o título de associado pleno e o 

convite para integrar a diretoria como Secretária Geral. Participei diretamente 

da organização de 3 RAs (47, 48, 49) como Secretária Geral. Realizei Estágio 

Sênior na McGill University (Canadá, programa PRINT-CAPES) em 2019 e 

passei a exercer o cargo de Primeira Secretária. No início da pandemia, fiquei 

responsável por coordenar o GT de enfrentamento à COVID19 e representei a 

SBP em alguns fóruns nacionais e internacionais. Também represento a SBP no 

movimento #MenteEmFoco e no Global Psychology Alliance. Minhas 

atividades de pesquisa estão centradas nos Objetivos de Desenvolvimento  

Sustentável, ODS 3 (Saúde e Bem-estar) e ODS 02 (Fome Zero). Como membro 

da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia, me dedico ao ODS 17 

(Parceria para os Objetivos). 

 

 
Maycoln Teodoro (1º Secretário) 

 

Minha primeira participação na Reunião Anual da Sociedade de Psicologia foi 

em Ribeirão Preto, em 1995, durante a minha graduação em Psicologia, 

realizada na UFMG. Até finalizar meu mestrado, realizado na mesma 

instituição, mantive o comparecimento anual à RA, interrompido para o 

doutorado na Alemanha. Retornei ao Brasil em 2005, quando passei a integrar 

o Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da Unisinos, RS. Retomei 

a ida à RA em 2006. Em 2010, ingressei na UFMG, sendo que em 2015 tive o 

prazer de coordenar a comissão local da RA, realizada em Belo Horizonte. 

Desde então venho fortalecendo meus laços com a SBP como editor da 

Propsico, de Cadernos de Psicologia e segundo secretário da diretoria (gestão 

2020-2021). Nestes dois anos, participei do GT de enfrentamento à COVID19 

e representei a SBP no movimento #MenteEmFoco. Minhas atividades de 



pesquisa estão centradas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS 

3 (Saúde e Bem-estar), principalmente saúde mental e comportamento 

suicida. 

 

 

Katie de Moraes Almondes (2ª Secretária) 

 

Realizei minha graduação em Psicologia pela Universidade Estadual da 

Paraíba. Ouvia falar das reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Psicologia, 

mas na época (1992-1996) não tínhamos incentivos financeiros para participar 

de grandes eventos que aconteciam fora do Nordeste. Comecei a participar das 

reuniões anuais da SBP nos anos 2000, quando entrei para meu mestrado (em 

Psicobiologia pela UFRN). Tornei-me docente no Departamento de Psicologia 

na UFRN em 2009, quando retornei para as reuniões anuais, com discentes de 

Iniciação Científica e, posteriormente, como docente no Programa de Pós- 

Graduação em Psicologia e Psicobiologia na UFRN, com meus orientandos. Fiz 

pós-doutorado pelo Programa de Medicina Molecular na Universidade Federal 

de Minas Gerais, depois pelo Departamento de Personalidad, Evaluación y 

Tratamiento Psicológico na Universidad de Salamanca na Espanha, 

apresentando trabalhos nacionais (incluindo apresentações em mesas 

redondas e simpósios) e internacionais nas áreas de psicologia fisiológica, 

neurociências, neuropsicologia, psicologia da saúde/hospitalização. Em 2017, 

realizei aperfeiçoamento técnico pela North Carolina University Wilmington 

com o então presidente da American Psychological Association, Antonio 

Puente. Também em 2017, comecei meu trabalho como editora associada da 

Trends in Psychology que dura até hoje, após sair da editoria chefe da Estudos 

de Psicologia (Natal). Trabalhei como consultora científica das reuniões anuais 

da SBP. Em 2019, fui convidada a integrar e coordenar  o Fund Raising 

Committee para a realização do International Congress of Psychology (ICP) 

que tinha proposta de ser realizado no Rio de Janeiro em 2024. Com a 

pandemia da COVID-19, fui convidada e integrar o GT de enfrentamento à 

COVID-19. Tenho representado a SBP na Global Psychology Learning 

Leadership Institute. Sou revisora técnica da MHPSS grupo de referência da 

IASC (Inter-Agency Standing Committee) estabelecido pelas Nações Unidas. 

Minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão estão centradas nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS 3 (Saúde e Bem-estar), ODS 

04 (Educação de Qualidade), ODS 10 (Redução das Desigualdades). 

 

 

Renata Tamiê Nakao (1ª Tesoureira) 

 

É uma honra poder compor uma chapa que concorre à Diretoria da   SBP. 

Desde 2004, quando ingressei no curso de graduação em  Psicologia na 

UFSCar, compreendo a importância da entidade que zela e divulga a Psicologia 

científica em todo o país. O retorno a Ribeirão Preto para realizar 

Aprimoramento em Psicologia Clínica e Hospitalar no Hospital de Clínicas da 

Faculdade de Medicina De Ribeirão Preto-USP em 2009 e, posteriormente, o 

mestrado em Psicologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 



Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, concluído em 2013, me 

aproximaram ainda mais de professores com participação destacada e ativa 

nesta entidade. Pude acompanhar o trabalho de gestão da SBP e, nos anos de 

2014 e 2015, já atuando como Psicóloga contratada na FMRP-USP, tive o 

prazer de compor a Diretoria na desafiadora função de Primeira Tesoureira. 

Novamente assumi esta função para o biênio 2020/2021. Ao longo deste 

período, participei da organização das 44a., 45a., 46a, 50a e 51a Reuniões 

Anuais da SBP.     Em relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

ONU, minhas atividades são comprometidas com o ODS3 (Saúde e bem- 

estar)." 

 

 

João Gabriel Modesto (2º Tesoureiro) 

 

Sou psicólogo formado pela Universidade Federal da Bahia (UFBa) com 

mestrado e doutorado em Psicologia Social pela Universidade de Brasília 

(PSTO-UnB). Atualmente, sou professor DES IV (Adjunto) da Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), vinculado ao programa de mestrado em Gestão, 

Educação e Tecnologias. Sou também professor do Centro Universitário de 

Brasília (CEUB), vinculado ao programa de Mestrado em Psicologia. Comecei 

a participar das Reuniões Anuais da SBP ainda como estudante. Inclusive, tive 

a alegria de receber o prêmio Luiz Marcelino de Oliveira de melhor trabalho 

de mestrado em uma RA e uma menção honrosa do prêmio Carolina 

Martuscelli Bori (categoria doutorado) em outra edição do evento. Faço parte 

da atual diretoria (gestão 2020-2021), tendo contribuído com a organização 

da primeira RA online. Integrei também o GT de enfrentamento da COVID da 

SBP, dentre outras ações no âmbito da Sociedade. 

  



PLANO DE AÇÃO 
 

CHAPA DA DIRETORIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA 

- GESTÃO 2022/2023 
 

 

Os membros da chapa proposta para o biênio 2022-2023 reconhecem os 
avanços e os desafios enfrentados por diretorias anteriores e firmam o 
compromisso de manter as ações que vêm sendo desenvolvidas ao longo das 
últimas gestões para fortalecer o papel da Sociedade Brasileira de Psicologia 
junto à sociedade civil e à comunidade científica. Para isso, propomos as ações 
descritas a seguir. 

 
 
➔ Manter e ampliar a política editorial que tem sido desenvolvida nas últimas 
gestões, por meio das seguintes ações: 
 

- Promover a revista Trends in Psychology, agora sob a gestão da Springer, 
contribuindo com a qualificação da revista; 

- Investir na publicação regular da revista Cadernos de Psicologia, 
tornando-a um veículo de divulgação científica relevante em nível nacional, 
cumprindo o compromisso de manter um veículo de divulgação científica de 
acesso aberto e em língua portuguesa; 

- Manter a publicação de e-books, definindo uma política clara de edição; 

- Manter o apoio para produção de material de formação técnico- 
científico em parceria com editoras de qualidade; 

 
➔ Promover as Reuniões Anuais da SBP, enfatizando seu caráter plural e como 
espaço de discussão e divulgação de conhecimento científico em Psicologia. 
Incentivar a participação de estudantes de Psicologia em diferentes níveis de 
formação e promover o intercâmbio científico entre pesquisadores experientes e 
iniciantes, promovendo assim a formação de novas gerações de psicólogos; 
 

➔ Promover eventos em parceria com outras sociedades científicas; 
 

➔ Estimular a participação ativa de sócios por meio da RedeSBP e outras ações 
com este fim; 
 

➔ Apoiar eventos regionais que tenham aderência aos objetivos da SBP; 
 
➔ Intensificar a participação da SBP junto a outras entidades científicas 
nacionais e internacionais; promover a assinatura de novos MOUs com o intuito 
de fortalecer a cooperação com as entidades parceiras; 
 
➔ Manter e reforçar a busca ativa por financiamento para as atividades da SBP, 
junto a agências de fomento e a outras entidades parceiras; 
 
➔ Manter as políticas de renovação das anuidades para associados, por meio da 
diversificação da estratégia de pagamento; 
 

➔ Manter e valorizar a relação entre a Diretoria e o Conselho; 
 
 

Além dessas ações que pretendem dar continuidade às gestões anteriores 
que têm sido bem-sucedidas em cumprir os objetivos da SBP de acordo com o 
seu estatuto, propomos ações adicionais para esta gestão. 



 

➔ Discutir um plano estratégico para a SBP para os próximos 10 anos, 
considerando seu papel social junto à comunidade científica e à comunidade em 
geral; 
 

➔ Planejar o desenvolvimento de representações regionais da SBP; 
 
➔ Melhorar a inserção da SBP na comunidade em geral, com o fortalecimento de 
sua comunicação social. Essa maior inserção terá como objetivos: 

- Aumentar a visibilidade da SBP; 

- Institucionalizar o calendário de comunicação da SBP; 

- Fortalecer e popularizar a divulgação da ciência psicológica para o 
público em geral. 

 
➔ Implementar ações de valorização de associados da SBP, por meio das seguintes 
ações: 
 

- Promover seu acesso permanente a conteúdo de qualidade, como cursos 
ministrados nas Reuniões Anuais e material técnico-científico; 

- Implementar política de divulgação de conteúdo científico produzido 
pelos sócios, no formato de e-books e de artigos de divulgação científica; 

- Manter a política de indicação de sócios como consultores da SBP para a 
concessão de entrevistas na mídia. 

 
➔ Fortalecer a estrutura administrativa da SBP para que possa prestar todo o 
apoio necessário à maior inserção da Sociedade na comunidade científica e geral. 
 
➔ Buscar reduzir a dependência financeira da SBP em relação à Reunião Anual, 
fortalecendo parcerias em curso e identificando fontes alternativas de 
financiamento e captação de recursos, dentro dos limites de suas finalidades, 
descritas em seu Estatuto. 
 

➔ Desenvolver ações para o cumprimento do compromisso da SBP com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em parceria com outras 
sociedades, nacionais e internacionais. 
 


