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DE

DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA HELENA ANTIPOFF (CDPHA)
Aos dezessete de novembro 2020, às 9h30, em segunda convocação, foi realizada a
Assembleia Geral Ordinária do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff
(CDPHA), pela plataforma Zoom, contando com a presença online de 24 (vinte e quatro)
associados e 1 (uma) convidada, que coordenou a sessão virtual, Cinda Murta, da Airá
Eventos (lista de presença anexa). A Assembleia foi aberta por Regina Helena de Freitas
Campos, presidente do CDPHA (período 2018-2020), que explicou as regras para realizála, através da plataforma Zoom, sendo que esta foi a primeira assembleia remota do
CDPHA. Em seguida a presidente agradeceu a presença de todos e informou que no
primeiro semestre fora convocada uma assembleia geral ordinária presencial para o dia
26 de março de 2020, que seria realizada durante o 38º Encontro Anual Helena Antipoff.
Com a pandemia do novo coronavírus e o consequente adiamento do Encontro, a
assembleia geral não pode ser realizada. Assim, os mandatos dos membros da diretoria
foram prorrogados. Esse procedimento foi aprovado por todos os presentes. A presidente
apresentou então a pauta principal proposta no edital de convocação: apresentação do
relatório de atividades da Diretoria para o período de 2018-2020; parecer do Conselho
Fiscal sobre a prestação de contas da Diretoria; eleição da nova Diretoria para o período
de 18 de novembro de 2020 a 17 de novembro de 2022; realização do 38º Encontro Anual
Helena Antipoff em março de 2021. A seguir, designou a associada Érika Lourenço para
presidir a assembleia, auxiliada por Marilene Oliveira Almeida, primeira secretária, e por
Christiane Campos de Araújo, segunda secretária. Em seguida foi apresentado o relatório
da Diretoria 2018-2020, por meio de uma apresentação visual, com as seguintes
atividades: 1) realização do 36º Encontro Anual Helena Antipoff em associação com o II
Colóquio de Pesquisa e Intervenção em Transtorno do Espectro do Autismo, nos dias 23
a 26 de abril de 2018 no Campus da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em
Belo Horizonte – MG e na Fundação Helena Antipoff, em Ibirité, Minas Gerais. O
Encontro, que contou com o apoio da Fapemig, foi promovido em associação com o
Laboratório de Estudo e Extensão sobre o Transtorno de Espectro do Autismo (LEAD),
sediado no Departamento de Psicologia da UFMG, e com o Laboratório de Políticas
Públicas em Educação Especial e Inclusão (LAPPEEI) da UFMG. Lembrando as
contribuições seminais de Helena Antipoff à área de educação especial no Brasil, o tema
escolhido para o foi: “Da ortopedia mental à educação especial e inclusiva”. Durante o
evento, foram realizadas oito conferências, oito mesas redondas, dezesseis sessões
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coordenadas com apresentação de trabalhos de pesquisa, dez minicursos e duas
exposições.; 2) Edição do Boletim do CDPHA nº 28, com o programa e resumos dos
trabalhos apresentados no 36º Encontro Anual Helena Antipoff e II Colóquio de Pesquisa
e Intervenção em Transtorno do Espectro do Autismo e notícias do CDPHA; 3) realização
do 37º Encontro Anual Helena Antipoff em associação com o III Congresso Brasileiro de
História da Psicologia, em associação com a Sociedade Brasileira de História da
Psicologia (SBHP), nos dias 15, 16 e 17 de abril de 2019, na Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, e na Fundação
Helena Antipoff, em Ibirité, Minas Gerais, com o apoio do Conselho Federal de
Psicologia e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Psicologia
(ANPEPP). O tema do evento foi “Psicologia no século 21: novos paradigmas, reflexões
inovadoras, contribuições para a melhoria da qualidade de vida - questões históricas e
contemporâneas”, buscando relacionar a história e a atualidade da psicologia. Durante o
evento, foram realizadas seis conferências, cinco mesas redondas, doze sessões
coordenadas com apresentação de trabalhos de pesquisa; 4) Edição do Boletim do
CDPHA nº 29, com o programa e resumos dos trabalhos apresentados no 37º Encontro
Anual Helena Antipoff e III Congresso Brasileiro de História da Psicologia; 5)
Colaboração na realização do documentário “Entre mundos – vida e obra de Helena
Antipoff”, de Guilherme Reis e Ana Amélia Arantes; 6) realização de pesquisas sobre a
vida e obra de Helena Antipoff e seus colaboradores e sobre as instituições por ela
lideradas utilizando documentos e publicações do acervo do CDPHA; 7) elaboração do
novo site do CDPHA, disponível no endereço www.cdpha.pro.br. Em seguida foi
apresentada a prestação de contas dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, por meio de
apresentação visual das receitas e despesas ocorridas no período, com o parecer favorável
do Conselho Fiscal, que foi aprovado pela assembleia, depois do relato de Maria de
Fátima Pio Cassemiro, membro do Conselho Fiscal. Em seguida, foi realizada a eleição
da nova diretoria para o período de 18 de novembro de 2020 a 17 de novembro de 2022,
que ficou assim constituída: Presidente: Regina Helena de Freitas Campos. Vicepresidentes: Vicente Tarley Ferreira Alves, Maria do Carmo Coutinho de Moraes, Sílvia
Maria Medeiros Magalhães, Filomena de Fátima Silva. Diretoria Técnica: Adriana
Araújo Pereira Borges, Adriana Otoni Silva Antunes Duarte, Deolinda Armani Turci,
Lilian Sipoli Carneiro Cañete. Diretoria Administrativa: Christiane Campos de Araújo,
Cleuza Glória de Fátima Amorim de Oliveira, Miriam Aparecida de Brito Nonato, Renata
Silva Cruz. Diretoria Financeira: Carlyle dos Passos Laia, Raquel Martins de Assis,
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Wanderson de Sousa Cleres. Conselho Fiscal: Titulares: Camila Jardim de Meira,
Carolina Silva Bandeira de Melo, Maria de Fátima Pio Cassemiro. Suplentes: Elizabeth
Coutinho de Moraes, Sérgio Domingues, Sergio Faleiro Farnese. Conselho Consultivo:
André Elias Morelli Ribeiro, Arthur Arruda Leal Ferreira, Bernard Schneuwly, Clarice
Moukachar Batista Loureiro, Deborah Rosária Barbosa, Dener Silva, Marilene Proença
Rebello de Souza, Marina Massimi, Marina Sorokina, Mitsuko Aparecida Makino
Antunes, Mônica Maria Farid Rahme, Natalia Masolikova, Nydia Negromonte Franco,
Paula Dantas de Oliveira Pelizer, Rachel de Sousa Vianna, Rita Hofstetter, Sérgio Dias
Cirino, Silvia Parrat-Dayan, Riviane Borghesi Bravo, Tatiana Campos Vasconcelos.
Coordenadoras Regionais: Marilene Oliveira Almeida (Seção do CDPHA na Fundação
Helena Antipoff) e Érika Lourenço (Seção do CDPHA na Sala Helena Antipoff, na
UFMG). Em seguida, foi realizada a votação, tendo se manifestado todos os associados
presentes. Após a apuração dos votos, sem haver manifestação de votos contrários e
abstenções, foi declarada eleita e empossada a chapa apresentada, por unanimidade.
Passando ao próximo ponto da pauta, foi discutida e aprovada a realização do 38º
Encontro Anual Helena Antipoff e Colóquio Internacional Jean Piaget, que ocorrerá no
período de 22 a 31 de março de 2021, através de plataforma online, com apoio e
organização da Airá Eventos. A Assembleia foi gravada no Zoom e essa gravação poderá
ser disponibilizada para os associados interessados. Eu, Marilene Oliveira Almeida,
primeira secretária, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e por todos que a
aprovarem. Belo Horizonte e Ibirité, 17 de novembro de 2020. Marilene Oliveira Almeida

