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Estimado/a sócio/a da SIP: 
 
Uma das funções que me corresponde como Presidenta Cessante da Sociedade Interamericana de 
Psicologia é chamar ás eleições para constituir a Mesa Diretiva da SIP para o período 2021-2023. 
Convido a todos/as a considerar a postulação pessoal ou de colegas para os postos disponíveis. 
Toda nominação deve contar com a previa autorização da pessoa nomeada. 
 
Neste ciclo de eleições, estaremos nomeando e elegendo ao/a Presidente/a.  Por mandato 
constitucional correspondendo o turno a um/a candidato/a da Região de México, América Central e 
do Caribe, já que nossa constituição estabelece a rotação de presidências por regiões. O presidente 
em exercício, Dr. Carlos Zalaquett é da região de América do Norte e Canadá, o presidente eleito, 
Dr. Alfonso Urzúa é da região de América do Sul e esta quem vos escreve como presidenta cessante, 
Dra. Sandra Elizabeth Luna Sánchez sou da região de México, América Central e do Caribe.  É a esta 
última região a quem corresponde a próxima presidência entrante, pelo que os/as nomeados/as 
devem pertencer a algum dos países localizados na referida região. 
 
Também estaremos elegendo as Vice-presidências das três regiões mencionadas, assim como a 
posição de Tesoureiro/a e de Representantes Nacionais de cada país. Cada um dos/as nomeados/as 
devem ser sócios/as ativos da SIP para validar sua nomeação. Recordamos que os/as sócios/as 
estudantis não podem ser nomeados/as ou eleitos/as a postos na Mesa Diretiva, ainda que podem 
nomear candidatos/as e votar nas eleições. 
 
Como sociedade democrática todos/as participamos na nomeação e votação para todas as 
posiciones por região, com exceção da eleição de Representante Nacional, a qual está limitada 
aos/as sócios/as do país correspondente.  É importante destacar que somente membros 
professionais e estudantis ativos e membros vitalícios da SIP podem participar nas nomeações e 
eleições. Para tal participação devem estar com sua associação em dia. Caso necessites renovar ou 
interessa tornar-se membro para participar deste evento, pode realizá-lo em línea acedendo 
www.sipsych.org. Para qualquer consulta relacionada com sua associação pode comunicar-se com a 
Oficina Central da SIP escrevendo a oficinacentral@sipsych.org  
 
As nomeações começam 1ro de junho de 2020 e terminam em 31 de julho de 2020 (11:59pm hora 
do Leste).  Para participar, aceda ao seguinte link onde poderás receber instruções adicionais: 
https://sipsych.org/nominaciones/ 
 
Junto com agradecer sua participação e compromisso com nossa Sociedade, vos saúda 
cordialmente, 
 
  

 
 

Sandra Elizabeth Luna Sánchez  
Presidenta Cessante 


