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Querida família SIP, gostaria de expressar minha sincera gratidão por ter sido nomeada 
para a posição de Presidente. Agradeço sua confiança em minha capacidade de 
trabalhar em colaboração com vocês, contribuindo com o desenvolvimento da 
psicologia em nossos países. 
 

Nos últimos 26 anos, tenho trabalhado no campo da psicologia como psicóloga clínica 
e pesquisadora. Fiz parte de uma equipe interprofissional que estabeleceu o primeiro 
centro de pesquisa e tratamento da América do Sul dedicado aos Transtornos do 
Impulso. Também fundei uma organização sem fins lucrativos que oferece 
treinamento pro bono em saúde mental. Quase ao mesmo tempo em que imigrei 
para os Estados Unidos em 2005, finalizei meu doutorado em psicologia. Minha 
carreira foi marcada por oportunidades focadas em justiça social e isso se traduz em 

meu trabalho no Brasil, Índia, Nepal, África do Sul e Vietnã capacitando comunidades para defender seus 
direitos. 
 

Enquanto morei em Los Angeles, trabalhei com imigrantes em questões relacionadas ao fenônemo da 
aculturação e ensinei na Chicago School of Professional Psychology (TCSPP). Em 2009, retornei ao Brasil, mas 
continuei com a TCSPP no departamento de Psicologia Internacional (PI) ensinando online estudantes de 
doutorado e mestrado e apoiando o seu desenvolvimento como agentes globais de mudança para responder às 
demandas de nossas sociedades.  
 

Também escrevo livros, capítulos de livros e artigos ao mesmo tempo em que oriento teses de vários 
doutorandos. Os estudos são conduzidos com populações internacionais nas áreas da psicologia de povos 
indígenas, cultural, transcultural, e intercultural.  
 

Desde 2018, atuo como Diretora do Departamento de PI. Durante minha gestão, o doutorado em PI ganhou o 
prêmio de Programa Internacional de Excelência da Associação Americana de Educação Profissional e 
Continuada. Em 2012 e 2021, recebi os prêmios de excelência em ensino multicultural e de pesquisa 
internacional da TCSPP.  
 

Conheci a SIP em 2016 quando participei da conferência regional na Argentina. Em 2021, fui eleita Delegada 
Nacional (EUA) e logo depois me tornei Secretária para a América do Norte. Atualmete moro nos Estados 
Unidos. Também trabalho ativamente na Divisão de PI da Associação Americana de Psicologia e na Coalizão de 
Psicologia nas Nações Unidas. 
 

A plataforma de candidatura de uma pessoa é moldada na forma em que ela vive; portanto, caso seja eleita o 
tema do meu plano estratégico de trabalho será Colocar a SIP no Mundo e Trazer o Mundo para SIP. Meu plano 
de ação abordará os seguintes tópicos:  
 

Alianças internacionais – Aumentar a visibilidade da SIP na arena global 
• Estabelecer novas parcerias com organizações que tem missões e filosofias semelhantes 
• Solicitar status consultivo no Departamento de Assuntos Sociais das Nações Unidas 
• Solidificar as colaborações existentes com parceiros globais 
• Promover o uso de todos os idiomas oficiais (Espanhol, Português, Inglês e Francês) 

 

Investir nas próximas gerações de psicólogo(a)s 
• Incentivar o(a)s estudantes a desenvolver habilidades de liderança para assumir papéis ativos na SIP 
• Fomentar eventos focados na liderança feminina 

 

Iniciativas de base – Aumentar o número de membros 
• Empoderar estudantes, Delegado(a)s Nacionais e Grupos de Trabalho para promover a SIP, destacando 

os benefícios da membresia   
 


