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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.

Abertura da 48ª Reunião Anual da SBP
A presidente da SBP, Profa. Dra. Deisy das Graças de Souza, enfatiza o Manifesto dos
Cientistas Brasileiros durante discurso de abertura da 48ª Reunião Anual da SBP
Trecho destacado no discurso:
CIENTISTAS PELA DEMOCRACIA
Nós, cientistas brasileiros, independente de nossas posições políticas ou ideológicas, vimos a
público reafirmar o nosso pétreo compromisso com a democracia.
A ciência, como bem público, precisa do ambiente democrático para progredir e produzir
seus benefícios.
Os regimes autoritários muito frequentemente instrumentalizam a ciência para fins contrários
aos interesses da sociedade.
A boa ciência necessita da crítica e do contraditório, do reconhecimento das diferenças e do
respeito a opiniões divergentes, todas características que somente podem florescer em
ambiente democrático.
As imperfeições do processo democrático necessitam correções, porém nunca deverão servir
de pretexto para que renunciemos à democracia.
Também repudiamos, com veemência, toda e qualquer apologia à tortura, as inúmeras formas
de violação e as ameaças à preservação do meio ambiente praticadas por regimes autoritários
do passado e do presente.

O fazer ciência pela vida, pelo progresso social, pelo bem estar da população, passa pela
garantia da manutenção das liberdades, dos direitos humanos, pela pluralidade de ideias, pela
eliminação da intimidação, da discriminação e da tortura, e pela oposição a qualquer tipo de
violência, qualquer que seja sua motivação (étnica, de gênero, sexualidade, posição política
ou qualquer outra).
Necessitamos sempre aperfeiçoar e consolidar a democracia para que a ciência avance e
possa contribuir para as transformações sociais, tão necessárias à nossa sociedade.
Acesse o discurso completo em:
http://www.sbponline.org.br/2018/10/discurso-de-abertura

Reunião das Sociedades Científicas e
Executive Committee do ICP 2024
A SBP organizou durante sua 48ª Reunião Anual, em São Leopoldo, mais uma Reunião das
Sociedades Científicas de Psicologia, no dia 24 de Outubro de 2018, às 14h30min, sob
coordenação do Prof. Ricardo Gorayeb (Vice-Presidente da SBP) e do Dr. Saths Cooper (exPresidente da IUPsyS).
Estavam presentes representantes das Sociedades Científicas: Caroline Muniz (ASSOPERJ),
Liane Dahás (ABPMC), Magda Mello (SPRGS), Manoela Oliveira (ABOP), Marilene
Proença (ABRAPEE), Patrícia Ruschel (SBPH), Mauricio Marques (ABRAPESP), Monaliza
Muniz (IBAP), Patricia Sandri e Juliana de Barros Guimarães (ABRAPSIT), Paulo Francisco
de Castro (ASBRo), Rosa Brizola (AJB), Tatiana Engel Gerhardt (ABRASCO), Zenith Nara
Costa Delabrida e Ana Paula Soares da Silva (ABRAPA), Raquel Guzzo (ANPEPP), Ana
María Delgado (FEPRA), Sandra Luna Sanchez (SIP).
Nesta reunião, o Dr. Saths explicou que a IUPsyS está totalmente esclarecida que o
interlocutor ICP 2024 é a SBP e o contrato será assinado na próxima Reunião do Comitê
Executivo da IUPsyS. Ele também apresentou os membros do Comitê Executivo
do International Congress of Psychology - ICP Rio 2024.

EXECUTIVE COMMITTEE
President:
Prof. Ricardo Gorayeb
Organizing Committee:
President: Prof. J. Landeira Fernandez
Scientific Committee:
Chair: Profa. Silvia Koller
General Secretary:
Profa. Lisiane Bizarro Araújo
Treasure:
Profa. Andréia Schmidt
Funding Raising:
Open position
Para ler a notícia, acesse:
http://www.sbponline.org.br/2018/10/reuniao-das-sociedades-cientificas-e-executivecommittee-do-icp-2024

Da esquerda para direta: Ricardo Gorayeb (SBP), Marilene Proença (ABRAPEE), Lisiane Bizarro Araújo
(SBP), J. Landeira-Fernandez (SBP), Juliana de Barros Guimarães (DETRAN-PE), Sanths Cooper
(IUPsyS), Ronaldo Pilati (SBP), Patrícia Sandri (ABRAPSIT), Patrícia Ruschel (SBPH), Ana Maria Delgado
(FEPRA), Monaliza Muniz (IBAP), Zenith Nara Costa Delabrida (ABRAPA), Deisy das Graças de Souza (SBP),
Caroline Muniz (ASSOPERJ), Raquel Guzzo (ANPEPP), Silvia Koller (UFRGS) e Sandra Luna Sanchez (SIP).

Painéis Premiados na 48ª Reunião Anual da SBP
A SBP parabeniza os premiados e a todos que apresentaram seus trabalhos durante a 48ª
Reunião Anual, em São Leopoldo. Todas as apresentações foram realizadas com notável
qualidade científica!

As categorias de premiação e menção honrosa contempladas foram:
Prêmio Reinier Johannes Antonius Rozenstraten
(categoria Graduação)
Prêmio Luiz Marcellino de Oliveira
(categoria Mestrado)
Prêmio Carolina Martuscelli Bori
(categoria Doutorado)
A Menção Honrosa André Jacquemin foi atribuída para a Conferência "A psicologia do
preconceito em uma época de intolerância: o caso da sexualidade e do gênero no Brasil",
proferida por Angelo Brandelli Costa (PUCRS), por ser a atividade mais bem avaliada pelos
participantes do evento através do aplicativo.
Confira a lista de premiados no site da SBP:
http://www.sbponline.org.br/2018/10/confira-a-relacao-dos-paineis-premiados-na-48areuniao-anual-da-sbp

A Rede SBP, formada por alunos de graduação e pós-graduação em Psicologia, marcou
presença durante a 48ª Reunião Anual da SBP, interagindo com os participantes,
compartilhando informações e esclarecendo dúvidas.
Faça parte da Rede SBP você também!

Curta a página no facebook e acompanhe as novidades!
https://www.facebook.com/RedeSBP/

Diretrizes Curriculares da Psicologia
SBP se manifestou sobre a discussão de novas DCNs
para os cursos de graduação em Psicologia
A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP),
que tem entre seus objetivos colaborar para o
desenvolvimento científico e técnico do País e
Promover a pesquisa, o ensino e a aplicação da
Psicologia, visando o bem-estar humano,
manifestou preocupação sobre o processo de
revisão das DCNs para os cursos de graduação
em Psicologia, em andamento no Conselho
Nacional de Educação (CNE).
A minuta em análise, embora liderada pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), pela
Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) e pela Federação Nacional de
Psicólogos (FENAPSI), em um processo com prazos muito curtos e com muitas restrições
para deliberação (por exemplo, com uma consulta pública que não permitia qualquer
alteração de conteúdo), apresenta aspectos controversos e preocupantes, com implicações
muito sérias para o destino dos cursos de graduação em Psicologia, principalmente para as
instituições públicas de formação, e com potenciais repercussões para o desenvolvimento da
psicologia científica, para a pós-graduação da área e para o exercício profissional.
Para ler a notícia, acesse:
http://www.sbponline.org.br/2018/10/diretrizes-curriculares-da-psicologia

A SBP Iniciou a Implementação da Série SBP E-books
Os E-books serão publicações da Sociedade
Brasileira de Psicologia, em formato de
livros publicados online, de autoria de
associados, ou organizadas por sócios, para
divulgação de temáticas relevantes na área
de Psicologia.
Os livros estarão disponíveis para download
gratuito pelos associados, mediante login e
senha.
A SBP tem o prazer de divulgar a postagem
do primeiro livro em seu site
(Publicações/E-books). Trata-se da obra:

Izar, P., & Gomide, P.I.C. (2018). Para além da dicotomia inato-aprendido: Contribuições
de César Ades à Psicologia Brasileira. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Psicologia
(SBP).
O livro foi organizado pelas ex-alunas e colaboradoras do Professor Cesar Ades, Patrícia Izar
e Paula Gomide, e inclui vários de seus artigos mais importantes, publicados previamente em
periódicos científicos. A editoração foi realizada pela equipe da SBP.
Para ler a notícia, acesse:
http://www.sbponline.org.br/2018/10/a-sbp-inicia-a-implementacao-da-serie-sbp-e-books

SBP se posicionou apoiando manifestação liderada pela SBPC
em relação à situação da C&T na Argentina
A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP)
comunica a seus sócios e sociedades parceiras
que endossou a manifestação transcrita abaixo,
liderada pela Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC), com a
expectativa de que medidas possam ser tomadas
para evitar a completa destruição de um sistema
tão complexo e tão fundamental para o
desenvolvimento da ciência e tecnologia da
América Latina.
Existe uma inegável associação entre o investimento científico e tecnológico de um país e o
seu nível de desenvolvimento econômico e social. Embora a crise financeira certamente
coloque limites para as possibilidades de investimento, o que estamos assistindo é,
lamentavelmente, muito mais do que falta de investimento, uma deliberada política de
desmantelamento do sistema de C&T, que precisa ser urgentemente revertida.
Leia a reportagem completa em:
http://www.sbponline.org.br/2018/10/sbp-se-posiciona-apoiando-manifestacao-liderada-pelasbpc-em-relacao-a-situacao-da-ct-na-argentina

Angústias com as eleições vão parar no divã
Segundo o Conselho Federal de Psicologia, a entidade tem recebido um número expressivo
de relatos sobre as consequências psicológicas do processo eleitoral
No dia seguinte à realização do primeiro turno das eleições, a psicóloga Tatiana Bacic Olic
atendeu 10 pacientes em sua clínica, em São Paulo. Naquela ocasião, todas as consultas, sem
nenhuma exceção, foram pontuadas pelas angústias e medos despertados pelo ambiente
político do País. “Muita gente chegou dizendo que não conseguia dormir, com crises de
choro, deprimidas ou mesmo tomando medicamentos.”

O que aconteceu no consultório de Tatiana se
repetiu em outras clínicas e divãs pelo Brasil.
Segundo o diretor do Conselho Federal de
Psicologia, Pedro Paulo Gastalho de Bicalho,
a entidade tem recebido um número
expressivo de relatos sobre as consequências
psicológicas do processo eleitoral. “Em 20
anos de profissão jamais vi algo parecido, o
País vive um momento bastante complicado
de instabilidade psíquica”, diz Bicalho.
Eleitores de Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL) que buscaram ajuda de
psicólogos e terapeutas nas últimas semanas estão com medo do “dia seguinte”, do futuro
imediato e das consequências sociais e econômicas de uma eleição marcada pela polarização
e negação do outro.
A psicóloga Flávia Eugênio conta que conversou com pacientes que estavam
emocionalmente paralisados com receio até de andar na rua e de outras situações cotidianas.
“A questão da violência está muito presente. Os pacientes LGBTs, por exemplo, estão se
sentindo ameaçados pela hostilidade da eleição.” A também psicóloga Ivani Francisco de
Oliveira diz que “a própria dinâmica da disputa eleitoral é a de implantar o medo do outro, do
adversário, nos eleitores.”
Leia a reportagem completa em:
http://www.sbponline.org.br/2018/10/angustias-com-as-eleicoes-vao-parar-no-diva

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

