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 Declaro, para os devidos efeitos, que a pesquisadora Ana Ganho Ávila, da 

Universidade de Coimbra em Portugal, foi selecionada para usufruir de cota de bolsa 

de Professor Visitante na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 A Doutora Ana Ganho Ávila faz parte da equipe de colaboradores do Projeto 

Theory and applications towards optimal human development, existindo já um 

histórico de parcerias com a Profa. Dra. Ana Alexandra Caldas Osório e Vera Mateus 

(pós-doutoranda do PPGDD-UPM), nomeadamente no âmbito dos seguintes projetos: 

- COST Action 18138 - Research Innovation and Sustainable Pan-European Network 

in Peripartum Depression Disorder [Riseup-PPD], consórcio financiado pela COST 

Association (Programa Horizonte 2020 da União Europeia); 

-   Brain plasticity in the peripartum: a multi-method longitudinal study of mothers and 

fathers, submetido a financiamento pela Fundação BIAL (Portugal) 

As parcerias desenvolvidas até à data serão ampliados com a visita da pesquisadora 

Ana Ganho Ávila a São Paulo, onde o trabalho conjunto se centrará nos temas da 

neuroplasticidade perinatal e da saúde mental no período perinatal, nomeadamente nas 

estratégias de rastreio e programas de intervenção. 

Durante a sua visita, a ocorrer entre 18 de março 2021 e 1 de abril 2021, terão 

lugar as seguintes atividades: 

- Discussões de trabalho para análise de dados conjuntos e redação de 

publicações científicas dos projetos em andamento 

- Curso de curta duração sobre os resultados dos projetos em curso para 

discentes UPM (graduação e pós-graduação) 

- Palestra sobre a Psicologia em Portugal 

- Reuniões de trabalho, onde alunos de Mestrado e Doutorado receberão 

sugestões para adaptação de suas dissertações/teses em andamento no 

PPGDD-UPM 



 

 

Agradeço a atenção e permaneço à disposição para os esclarecimentos 

considerados necessários. 

 

 

 

_______________________________ 

Profa. Dra. Ana Alexandra Caldas Osório 

 


