PRINCÍPIOS
O propósito da Associação é proporcionar um fórum
internacional para os profissionais da ciência e da prática
terapêutica que:
•
•

•

•

•

estejam comprometidos com a importância primordial da
relação terapeuta-cliente na psicoterapia e counseling;
considerem que o processo de atualização do cliente e o
seu mundo fenomenológico sejam fundamentais para o
progresso terapêutico;
incorporem em seu trabalho as condições e atitudes
promotoras do movimento terapêutico postuladas
originalmente por Carl Rogers;
estejam comprometidos com uma compreensão de
clientes e terapeutas como pessoas e ao mesmo tempo
como indivíduos em relacionamentos com outros e com
suas distintas culturas e ambientes;
tenham uma abertura ao desenvolvimento e à
elaboração da teoria centrada na pessoa e experiencial à
luz da prática e da pesquisa atual e futura.

A Associação Mundial foi fundada no dia 8 de julho de
1997, na IV Conferência Internacional da Psicoterapia
Centrada no Cliente e Experiencial realizada em Lisboa,
Portugal. Os estatutos e regimento foram aprovados e
ratificados em 29 de junho de 2000 pela Assembléia Geral
realizada em Chicago, durante a V Conferência.
A composição do comitê executivo procura refletir
a diversidade dos associados tanto em termos geográficos
quanto em termos de abordagens teóricas.

MEMBROS DO COMITÊ EXECUTIVO 2010-2012
Beth Freire, Brazil:
Website, contato para América Latina.
beth.freire@pce-world.org
Constantinos Pappas, Greece:
Boletim of the board.
constantinos.pappas@pce-world.org
Graham Westwell, Inglaterra:
Newsletter, link with journal, research initiative.
graham.westwell@pce-world.org
Jean-Marc Randin, Suíça:
Tesoureiro, fundo de doações, contato para Europa Central e Oriental,
link with French-speaking members.
jean-marc.randin@pce-world.org
Lidia Fogliati, Argentina:
Newsletter, contato para América Latina, fundo de doações.
lidia.fogliati@pce-world.org
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Sheila Haugh, Inglaterra:
Regional chapters, link with organisational members, contato para
Oceania e África.
sheila.haugh@pce-world.org

WAPCEPC
WAPCEPC
www.pce-world.org
E-mail: secretariat@pce-world.org

Makiko Mikuni, Japan:
Link with PCE conference, contato para Ásia.
makiko.mikuni@pce-world.org
Roelf J. Takens, The Netherlands:
Link with PCE conference, research initiative, contato para Europa
Ocidental, link with German-speaking members.
roelf.takens@pce-world.org
Susan Stephen Escócia:
Coordenador, link with WAPCEPC office, contato para América do
Norte.
susan.stephen@pce-world.org
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ASSOCIADOS

OBJETIVOS

A Associação tem como membros tanto indivíduos quanto
organizações, sendo que o princípio de autonomia local
está assegurado para ambos. A Associação não interfere
com os direitos das organizações nacionais e
internacionais. A Associação está aberta a terapeutas,
profissionais envolvidos em formação ou pessoas que
desejam promover os objetivos da Associação no campo
da psicoterapia, counseling e áreas afins. A Associação
aceita como afiliados organizações, associações e
instituições que incorporem os princípios e objetivos da
Associação e que tenham códigos de ética publicados e
claramente definidos.
Se você tem alguma dúvida, por favor escreva
para: secretariat@pce-world.org

A Associação tem os seguintes objetivos:
•

promover a cooperação internacional entre indivíduos,
associações, organizações e instituições no campo da
psicoterapia e counseling centrado na pessoa e
experiencial;

•

apoiar/facilitar o trabalho de indivíduos, associações,
organizações e instituições centradas na pessoa e
experienciais;

•

promover as perspectivas centrada na pessoa e
experiencial, apoiar e encorajar a investigação
científica assim como o aperfeiçoamento da prática,
especificamente no campo da psicoterapia e
counseling;

•

•

BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS

engajar-se em processos políticos e sociais para
garantir a contínua contribuição do paradigma
centrado na pessoa na saúde, educação, academia e
etc.;

Os associados recebem a assinatura da revista PersonCentered and Experiential Psychotherapies (PCEP), que
edita quatro números por ano e está indexada no
PsycINFO. A missão da revista é encorajar e disseminar,
em nível mundial, os novos desenvolvimentos das
Terapias Centrada na Pessoa e Experiencial, incluindo a
filosofia, teoria, prática, formação e pesquisa. A revista
não prioriza nenhuma região do globo nem nenhuma
perspectiva filosófica ou teórica dentro da abordagem. Os
associados também recebem regularmente um boletim
com informações a respeito dos desenvolvimentos
recentes na Associação e notícias de conferências e
publicações.
Os associados recebem descontos na taxa de
inscrição das Conferências PCE e têm direito a voto nas
Assembléias Gerais da Associação e nas eleições do
comitê executivo.

realizar o intercâmbio de idéias com outras
orientações psicoterapêuticas e estimular a
cooperação no campo da psicoterapia e counseling;

•

comprometer-se com a organização e apoio a
conferências internacionais, especialmente com a
Conferência Mundial de Psicoterapia e Counseling
Centrado na Pessoa e Experiencial (PCE) e seus
possíveis desdobramentos futuros;

•

produzir uma revista científica de alta qualidade e
promover o intercâmbio de pesquisa, teoria e prática
entre diversos grupos lingüísticos através das revistas
existentes e outros meios.

COMO SE ASSOCIAR
Para inscrição e pagamento online, visite o site
www.pce-world.org.
Ou envie a ficha de inscrição abaixo para:
WAPCEPC, PO Box 142, Ross-on-Wye HR9 9AG
Grã-Bretanha.
Fax +441989763901
Anuidades com valores reduzidos para associados de
países classificados como categorias B, C, e D pelo
Banco Mundial (Brasil incluído):
Sócio individual: € 35
Casal:
€ 50
Estudante:
€ 20
Anuidades (Portugal):
Sócio individual:
Casal:
Estudante:
Sócios da APPCPC:

€ 50
€ 70
€ 30
€ 20

Para valores de anuidades para organizações, entrar
em contato com: treasurer@pce-world.org
Nome _______________________________
Endereço _____________________________
_____________________________________
CEP _____________ Pais _____________
Cidade _______________________________
Telefone/Fax _________________________
E-mail ______________________________
Cartão de Crédito: Mastercard/Visa
Número do cartão ______________________
Válido até __ /__ Código de segurança _____
Valor pago Euro ______ Data ____________
Assinatura ____________________________

__

