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ARQUIVOS BRASILEIROS DE PSICOTltCNICA

5)

Aspectos psico-sociais do esporte;

6)

Aspectos psicológicos do esporte militar;

7)

Aspectos psicológicos do esporte feminino;

8)

Aspectos psicológicos do esporte e da educação física.

9)

Comunicações livres.

Foi fundada a Sociedade Internacional de Psicologia do Esporte, tendo
sido eleito Presidente o Professor Ferruccio Antonelli (Roma); os demais cargos e respectivos ocupantes são: Vice-Presidentes: Dr. A. M. Olsen (Noruega) e o ProL A. T. Slater Hammel (Estados Unidos); Secretário: Dr.
José Ferrer HombraveIla (Espanha, Barcelona) .
A Sociedade tem um Conselho Diretor, eleito por 4 anos, que ficou assim
constituído: Dr. Warren R. ]ohnson (Estados Unidos); ProL Remi Pierre
Perié (para os países de língua francesa); Dr. Josef Recla (para os países
de língua alemã); Dr. Athayde Ribeiro da Silva (para os países de língua.
portuguêsa); ProL Vanek Miroslav (para os países eslavos) .
A delegação norte-americana tentará organizar o 2<.' Congresso, se possível
para coincidir com as Olimpíadas, a serem realizadas no México, em 1968.
Os psicólogos que queiram ser membros da Sociedade Internacional de .
Psicologia do Esporte, deverão mandar nome, enderêço e número de registro
para Athayde Ribeiro da Silva, Rua da Candelária, 6 - 3<.> andar (ISOP). A
filiação é gratuita.

.. ,.. ..

IH SEMANA DE ESTUDOS ADMINISTRATIVOS
O Diretório Acadêmico da Escola Brasileira de Administração Pública;
através de seu Departamento Cultural, realizou a lU Semana de Estudos ~
Administrativos, entre 17 e 21 de maio.
Dentre os objetivos. dessa Semana figuraram os de contribuir para que a
J;BAP se deesnvolva como centro de estudos da cultura brasileira e de situar,
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no âmbito profissional, a importância da administração como atividade racional.

o

programa incluiu os seguintes temas:

a) Análise de métodos de ensino, tendo em vista o "Método de Casos";
b) Mesa redonda sôbre Ensino de Administração, com participação dos
Professôres Fernando Bessa de Almeida (Coordenador), Beatriz M. de Souza
WahrIich, Maria Pia Duarte, Pro f . Aluisio Pinto e Belmiro Siqueira;
c) Política e Administração, mesa redonda sob a coordenação do ProL
Gilson Amado e participação dos Professôres Eutacilio Silva, Osmar Ferreira,
Mario Simonsen e Guerreiro Ramos;
d) O Administrador (seminário), com a participação dos Professôres Eurídice Freitas, José Pontual, Benedito Silva, além da do Sr. Ivanio Munhoz
(ex-aluno da EBAP) ;
e) Administração para o desenvolvimento, conferência pelo Prof. Cândido
Mendes.

•••
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA APLICADA
Em assembléia realizada no dia 22 de junho, a Associação Brasileira de
Psicologia Aplicada teve aprovado o programa de atividades para o ano em
curso.
:€ste plano inclui:
1)

Encontro entre orientadores, psicólogos e educadores em geral, com
o fim de se fixar as áreas de atividades próprias de cada uma dessas
especialidades profissionais;

2)

Encontro entre psicólogos e psiquiatras, para fim idêntico;

3)

Encontro entre psicólogos do trabalho, administradores de emprêsa
e outros grupos profissionais a fim de discutir assuntos de interêsse
comum;

