
                                                     
 

 

ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

PSICOLOGIA E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DA AVIAÇÃO 

 

 

Reunidos 

 

De um lado, Prof. Dr. Ronaldo Pilati, Presidente da Associação Brasileira de Psicologia 

(SBP). 

 

Do outro, Psicóloga Márcia Regina Molinari Barreto, Presidente da Associação Brasileira 

de Psicologia da Aviação (ABRAPAV). 

 

Ambas as Associações são legalmente constituídas de acordo com a legislação brasileira. 

 

Consideram: 

 

Que as duas Associações por elas representadas têm como interesse comum, tal como 

consta nos respectivos estatutos, promover a formação, difusão e pesquisa em todas as 

áreas da Psicologia e da Psicologia Aplicada à Aviação, visando o bem-estar humano e 

ações preventivas em geral. 

Que a troca de informações possa significar uma melhora importante na formação, 

pesquisa e assistência no campo da Psicologia e da ciência correlacionada à Psicologia 

Aplicada à Aviação. 

 

Por conseguinte, concordam em: 

 

Assinar um acordo-quadro geral de colaboração, sujeito a adendos específicos, que 

permita o intercâmbio de trabalhos, experiência e a organização de atividades conjuntas, 

de acordo com os seguintes objetivos básicos: 

 

1. Possibilitar a troca de informação entre as duas Associações no que diz respeito a 

atividades docentes e de formação. 



2. Possibilitar a presença de associados da SBP nas atividades organizadas pela 

ABRAPAV e vice-versa, com especial atenção para os congressos de cada 

Associação. Para isso, propõem um desconto de 50 % no valor da primeira 

anuidade para filiação à SBP e ABRAPAV.  

3. Apoiar a troca de publicações (boletins, revistas, livros) entre as duas Associações. 

4. Estudar vias conjuntas de trabalho que permitam uma maior presença das 

Associações nos fóruns associativos da Psicologia em outras instâncias e outras 

áreas geográficas, particularmente na Europa e nas Américas. 

5. Estabelecer todos os canais de apoio e intercâmbio que possam contribuir para que 

as duas Associações cumpram com maior facilidade os seus objetivos estatutários. 

6. Este acordo-quadro de colaboração deverá ser seguido por adendos específicos 

que, citando sempre este texto assinado nesta data, especifiquem os detalhes e 

desenvolvam algum dos aspectos relacionados nos objetivos propostos. 

7. O desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa, formação, assistência e 

prevenção por meio desse Acordo de Colaboração terá início após aprovação de 

Adendo Específico pelas diretorias das duas associações por intermédio de seus 

Representantes. Em concordância com as políticas e diretrizes da Associação 

Brasileira de Psicologia somente serão analisadas, para fins desse Acordo de 

Colaboração, as propostas sem fins lucrativos, sendo vedadas propostas com fins 

lucrativos. Na ocasião, o proponente deverá consultar o procedimento de 

encaminhamento do Adendo.       

Este acordo-quadro terá vigência durante o mandato das duas diretorias, podendo ser 

prorrogado pelas novas diretorias e caso não haja mais interesse, deve-se comunicar 2 

meses antes da renúncia.  

Como prova de conformidade, as partes assinam este documento, 

 

 

Ribeirão Preto, 20 de junho de 2020. 
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