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Este é um veículo de comunicação da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) com os
seus associados.
As informações podem ser enviadas para comunicacao@sbponline.org.br para que
possamos divulgá-las.

Último prazo com desconto para inscrições
da 48ª Reunião Anual da SBP
ATENÇÃO!!!!
Não deixe para a última hora!
O pagamento das inscrições com
desconto para a 48ª Reunião Anual da
SBP
deve ser feito até dia 15 de outubro.
Inscreva-se através do
site http://www.ra.sbponline.org.br.

Uma Rede para os Estudantes na SBP
No ano de 2018 a Diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) propôs a
organização de um grupo de estudantes de graduação e pós-graduação para acompanhar
a organização das Reuniões Anuais (RA) e divulgar a SBP ao longo dos anos. O grupo
foi formado por estudantes interessados em participar das RA, colaborar com a
organização e angariar pessoas para a 48ª Reunião Anual. De início, reuniões com os
alunos interessados foram realizadas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) e na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) com o intuito de
definir o formato desta rede de estudantes e seu papel na 48ª RA. Os encontros
contribuíram com o estabelecimento do objetivo do grupo e de seu regimento. Após
votações e debate em reunião geral, o nome do grupo foi escolhido para expressar seu
principal objetivo: Rede SBP.
O objetivo da Rede SBP é reunir estudantes de graduação e pós-graduação interessados
em participar ativamente do futuro da SBP e contribuir com as RA. A divulgação da 48ª
RA nas redes sociais foi uma das prioridades da Rede SBP, que produziu materiais com
o intuito de ampliar a participação dos estudantes na SBP, resgatando a história da SBP
que foi criada por iniciativa de estudantes de Psicologia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ribeirão Preto, na década de 70 do século passado.

Os membros da Rede SBP criaram artes para a divulgação dos cursos pré-congresso e
publicaram 83 posts com dicas, notícias e vídeos no Facebook @Rede SBP, uma página

que já tem 690 seguidores. Os vídeos no canal da Rede SBP no Youtube apresentam
pesquisadores sócios da SBP convidando os alunos para o evento, tutoriais para resumos
e apresentação de painéis acadêmicos.
Atualmente, a Rede SBP conta com 24 membros, representando quatro universidades
envolvidas na Comissão Organizadora Local: UFRGS, UNISINOS, PUCRS e UFCSPA.
Para participar da Rede SBP basta ser sócio da SBP! Projetos estão sendo desenvolvidos
para manter os membros da Rede SBP ativos no período entre as RAs. A Rede SBP
crescerá progressivamente, incluindo estudantes de graduação e pós-graduação de
diversos estados e participando ativamente da SBP. Siga os canais nas mídias sociais e
venha conhecer a Rede SBP durante a 48ª RA!

Boletim Informativo da IUPsyS
A International Union of Psychological Science (IUPsyS) publica o seu Boletim
Informativo.
Este Boletim fornece informações e atualizações breves sobre o trabalho e as atividades
da IUPsyS e assuntos regionais e internacionais relacionados.
É distribuído por e-mail para os Membros Nacionais da IUPsyS, Afiliados e
Organizações relacionadas, e para outros que solicitam recebê-lo.
Os membros nacionais, afiliados e contatos do IUPsyS são encorajados a circular as
questões do Boletim Mensal para grupos relevantes, tais como membros de comitês ou
seus membros nacionais.
Para ter acessos aos boletins de 2018, acesse:
http://www.sbponline.org.br/2018/09/boletim-da-iupsys

Carta do Prof. Ildeu Moreira, Presidente da
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)
O Prof. Ildeu Moreira, Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) escreveu uma carta para as Sociedade Científicas Brasileiras.

Caros Colegas dirigentes das Sociedades Científicas,
Esta mensagem tem o objetivo de fazer uma solicitação importante a todos vocês.
Não preciso dizer sobre a importância de elegermos candidatos ao Congresso Nacional
(deputados e senadores) com maior sensibilidade e visão sobre o significado para o país
da CT&I e da Educação. Criamos, no portal da SBPC, o Observatório Eleições 2018
para colocar as propostas discutidas pela SBPC e outras entidades cientificas e
acadêmicas aos candidatos ao Executivo e ao Legislativo e divulgar também suas
respostas (em debates, vídeos, textos, etc.). A SBPC procurou também realizar debates
com os presidenciáveis, tanto em sua Reunião Anual em Maceió quanto em sua sede em
SP. Foram convidados para debate os cinco candidatos melhor colocados nas pesquisas,
mas as nossas propostas foram enviadas a todos os candidatos indistintamente
solicitando seus posicionamentos sobre estes pontos, que é divulgada em nosso portal.
Este processo ainda está em curso.
Um aspecto importante é fazermos um esforço para termos representantes no Congresso
Nacional mais afinados com estes pontos. Neste sentido, a SBPC redigiu e encaminhou
aos diversos partidos a “Carta de Compromissos para candidatos ao Legislativo em
defesa da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)” (http://portal.sbpcnet.org.br
/observatorio- eleicoes2018/legislativo/). Ao concordar com as proposições gerais que
constam nela, o candidato se compromete a atuar, durante seu mandato, em prol destes
pontos no Congresso Nacional, caso seja eleito.
A SBPC divulgará, no portal, em seus meios de comunicação e para o público geral, em
especial para a comunidade científica e acadêmica, o nome de todos os candidatos que
concordarem com eles, sem menção a partidos. A divulgação dos candidatos que
concordarem com as proposições gerais desta Carta é realizada quando recebemos a
resposta dos candidatos, que deve ser enviada para o e-mail: eleicoes2018
@sbpcnet.org.br.
Por favor, divulguem esta informação entre seus associados e meios de comunicação, e,
se puderem, faça contato com os partidos e candidatos indistintamente e solicitem, aos

que concordarem, que assinem a carta de compromissos. Alguns candidatos a deputado
de São Paulo e de Santa Catarina já responderam e seus nomes já constam em nosso
portal.
Precisamos da ajuda de todos vocês!
Abraços e obrigado,
Prof. Ildeu Moreira
Presidente da SBPC
Para ler a notícia, acesse:
http://www.sbponline.org.br/2018/09/carta-do-prof-ildeu-moreira-presidente-dasociedade- brasileira-para-o-progresso-da-ciencia-sbpc

As pessoas podem ser felizes?
Por José Aparecido da Silva, professor visitante da Universidade Federal de Juiz de
Fora e professor titular da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto, SP
Com o propósito de capturar o que as pessoas
significam por felicidade, os pesquisadores
interessados no estudo científico dela
propuseram o termo bem-estar subjetivo. O
bem-estar subjetivo refere-se às avaliações que
as pessoas fazem de suas próprias vidas e
engloba tanto os julgamentos cognitivos da
satisfação com a vida quanto as apreciações
afetivas de sentimentos e afetivas de sentimentos e emoções. Esta concepção enfatiza a natureza subjetiva da felicidade e supõe que os
seres humanos sejam os melhores juízes de sua própria felicidade. Assim considerando,
os pesquisadores têm descoberto a significância de componentes separados do bem-estar
subjetivo que se harmonizam de forma bastante coerente. Estes componentes incluem a
satisfação com a vida (julgamentos globais da própria vida), satisfação com importantes
domínios da vida (satisfação com o próprio trabalho, saúde, casamento, amigos, etc.),
afeto positivo (prevalência de emoções e sentimentos positivos) e baixos níveis de afeto
negativo (prevalência de emoções e sentimentos desagradáveis).
Mas as pessoas podem ser felizes? Numa tentativa para responder a esta questão, tornase importante fazer a distinção entre felicidade ideal e felicidade real. Felicidade ideal
pode ser definida como felicidade que é completa e duradoura e que alcança o todo da
vida. Tal felicidade, perfeita, pura e perpétua, possui padrões extremamente elevados e
pode, realmente, estar muito além do alcance de qualquer um. Todavia ainda é possível
que as pessoas vivenciem emoções predominantes positivas e estejam satisfeitas com suas
vidas. A felicidade real, como ela tem sido denominada, é focalizada a partir de duas

questões pertinentes: as pessoas podem registrar sua felicidade? É a felicidade um
fenômeno adaptativo e evolutivamente plausível?
Leia a reportagem completa em:
https://bo23.e-goi.com/?action=ui#/messages/broadcasts/list 5/5

Para outros eventos científicos acesse: http://www.sbponline.org.br/eventos

