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A SBP congela anuidade 2020 na primeira faixa de desconto!
Aproveite! O pagamento da anuidade garante descontos exclusivos na inscrição da 50ª Reunião
Anual da SBP.
Leia mais >>

A 50ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia será realizada
(online) de 27 a 30 de outubro de 2020
Com o tema “50 anos promovendo a psicologia científica”, a programação desta edição
comemorativa da Reunião Anual está sendo preparada para que represente o que há de melhor na
produção científica nacional e internacional em Psicologia. Será realizada integralmente online, algo
que nunca ocorreu na história de nossa Sociedade. Foi necessária uma revisão do formato, o estudo
de como adaptar nossas atividades da melhor forma possível para a versão online, bem como
garantir o ambiente virtual adequado para um encontro de muita qualidade, como é tradicional em
nosso evento anual.
Leia mais >>
https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=D6Y7J&u=zT0yI&y=K&dont_redirect=1
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Assista aqui ao anúncio e convite do Presidente da SBP, Prof. Dr. Ronaldo Pilati, para a 50ª
Reunião Anual que será realizada, pela primeira vez, totalmente online >>

Inscreva-se! Esperamos você para comemorar conosco esses 50 anos da Reunião
Anual de Psicologia.
Prazo final para envio de Simpósios e Mesas Redondas: 31/07/2020

Em vídeo, a secretária executiva da SBP, Kelly Faveri, conta um pouco sobre a preparação para
a 50ª Reunião Anual >>

A Trends in Psychology
(Volume 28, Issue 2, June 2020) já está
disponível no portal da Springer
[9 articles in this issue]
View all volumes and issues>>
Sócios da SBP têm acesso gratuito ao conteúdo exclusivo
através da Área do Associado.

Inscrição para Editor(a)-Chefe Trends in Psychology
Após anos de dedicação exemplar, a atual editora-chefe da revista Trends in Psychology, Dra. Luísa
Fernanda Habigzang está deixando o posto, o que abre possibilidades para que outros pesquisadores
possam continuar contribuindo para o crescimento da revista.
Sendo assim, a revista Trends in Psychology, periódico da Sociedade Brasileira de Psicologia e
publicada pela Springer, lançou edital e está recebendo inscrições até o dia 31 de Julho de
2020para seleção de pesquisadores experientes, interessados em contribuir na qualidade de
Editor(a)-Chefe do periódico.
Leia mais >>

Enfrentamento COVID-19
A SBP, através do Grupo de Trabalho (GT) de
enfrentamento da Pandemia SBP COVID-19,
reuniu informações técnicas atualizadas para
contribuir com a prática profissional da
psicologia. São tópicos envolvendo diversos
temas no contexto da pandemia: estresse,
estigmatização e primeiros auxílios psicológicos
aos profissionais de saúde, atendimento online,
voluntário, presencial e hospitalar, luto, resolução
de conflitos aplicada a famílias, alterações de
sono, apoio para pais de crianças de 0 a 11 anos
e violência doméstica contra a mulher. O acesso
a estes materiais é livre e gratuito. Ajude-nos a
divulgá-los.
Leia mais >>

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=D6Y7J&u=zT0yI&y=K&dont_redirect=1
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Psychologists Responses to COVID19
Challenges: Una respuesta especial
para un tiempo especial
No dia 27 de junho, a Diretora da SBP, Lisiane Bizarro,
e as sócias Patrícia Alvarenga e Ana Carolina Peuker
apresentaram o trabalho da SBP, da UFBA e da
iniciativa privada no enfrentamento à COVID19 em um
evento internacional promovido pela Sociedad
Interamericana de Psicología (SIP) e pela American
Psychological Association (APA). O link da gravação
será disponibilizado em breve.

A SBP tem o prazer de divulgar a
postagem de um novo e-book em seu
site (Publicações/E-books). Trata-se da
obra:
A emoção no compenetrado cortejo: A trilha de
formigas como um caminho para descobertas na
Psicologia e na Etologia. Walter Hugo de Andrade
Cunha.
Este e os demais livros da Série SBP E-books estão
disponíveis para download gratuito pelos sócios.
Leia mais >>

Acordo de cooperação entre SBP e ABRAPAV
A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) e a Associação Brasileira de Psicologia da Aviação
https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=D6Y7J&u=zT0yI&y=K&dont_redirect=1
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(ABRAPAV), representada pelos respectivos presidentes, Ronaldo Pilati e Márcia Molinari, assinaram
um acordo de colaboração entre as duas entidades.
Com a assinatura do acordo, as duas associações se comprometem a trocar informações na busca
dos interesses comuns de promover a formação, difusão e pesquisa em Psicologia e nas suas áreas
específicas de atuação, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e
aumento do bem-estar geral da sociedade.
Leia mais >>

SBP na Marcha pela Vida
Como atividade no âmbito da Marcha Virtual pela Vida, promovida pela SBPC no dia 9 de junho, a
Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) convidou um conjunto de pesquisadores para falarem sobre
diversos temas envolvendo a psicologia e a vida. Prof. Gilcimar Dantas, falou sobre Racismo e
violência policial, Profa. Luisa Habgzang, sobre Violência doméstica e o isolamento social, Profa. Airi
Sacco, sobre Preconceito e os Membros da Diretoria da SBPOT, sobre Crise no mundo do trabalho.
A convite da SBPC para abertura da Marcha, o Conselheiro da SBP, Prof. Brigido Camargo,
representou a Psicologia no painel "As Ciências e a Vida".
Assista os vídeos divulgados neste dia pelo Canal da SBP no YouTube.

Psicólogas e Psicólogos de todo o mundo
unidos para agir contra a violência doméstica
Líderes de sociedades científicas e profissionais da psicologia de
todo o mundo se uniram contra a violência doméstica
desenvolvendo material de informações práticas para psicólogas
e psicólogos. O texto Psicólogas e Psicólogos de todo o mundo
unidos para agir contra a violência doméstica foi traduzido em
diferentes idiomas e adaptado para a realidade de diversos
países. A Sociedade Brasileira de Psicologia contribuiu com a
tradução e adaptação para o Brasil. Vamos agir!
Leia mais >>

Entidades e movimentos sociais se unem em defesa da democracia e da
https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=D6Y7J&u=zT0yI&y=K&dont_redirect=1
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vida
A SBP junta-se a mais de 70 entidades nacionais, centrais sindicais, movimentos sociais, articulações
pró-democracia e organizações não-governamentais, fazendo parte da campanha em defesa da vida
e da democracia. Lançada nesta segunda-feira, a
campanha #BrasilpelaDemocracia#BrasilpelaVida reúne segmentos diversos da sociedade
brasileira para a ação conjunta em defesa da democracia, da vida e da universalidade de direitos,
liberdades e oportunidades no País. Faça parte desse grande movimento!
Saiba mais no site www.brasilpelademocracia.org.br

Nota de pesar pelo falecimento da Profa. Rosalina
Carvalho da Silva
A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) comunica com grande tristeza o
falecimento de nossa associada plena, Professora Rosalina Carvalho da
Silva.
Rosalina Carvalho da Silva atuou como membro da Diretoria da SBP
durante os anos de 1982, 1998 e 1999. Concluiu o doutorado em psicologia
pelo Instituto de Psicologia em 1988. Professora Doutora aposentada pela
Universidade de São Paulo, foi Professora do Mestrado Promoção de
Saúde da UNIFRAN. Publicou 64 artigos em periódicos especializados e
132 trabalhos em anais de eventos. Possui 8 capítulos de livros e 1 livro
publicados e 64 itens de produção técnica. Participou de eventos no exterior
e no Brasil. Orientou 9 dissertações de mestrado e co-orientou 1, orientou 1 tese de doutorado nas
áreas de psicologia e saúde coletiva. Entre 1995 e 2006 coordenou 7 projetos de pesquisa. Atuou na
área de psicologia, com ênfase em programas de atendimento comunitários. Em suas atividades
profissionais interagiu com 92 colaboradores em co-autorias de trabalhos científicos. Em seu currículo
Lattes os termos mais frequentes na contextualização da produção cientifica, tecnológica e artísticocultural são: Promoção de Saúde, Jovens em Conflito com a Lei, Juventude Marginalizada,
Prevenção às Dst /Aids, Saúde Pública, Sexualidade na Adolescência, Aids, Dst Aids, Inserção Social
e Promoção de Cidadania.
A SBP lamenta essa perda importante para a psicologia brasileira e externa sua solidariedade e
pêsames aos seus alunos, colegas, familiares, e especialmente aos filhos, Isabela e Bruno.

32nd International Congress of Psychology
Data: ICP 2020 Rescheduled to 18-23 July 2021
Local: Praga, República Checa
XIII International Congress of Clinical Psychology
Data: 11-14 de noviembre, 2020
Local: Santiago de Compostela (ESPAÑA) / 100% ONLINE ou 100% PRESENCIAL

Associados da SBP tem o benefício de 50% desconto na inscrição.
Prazos de submissão de comunicações oral e escrita (posters), casos clínicos e simpósios: 23 de julho de 2020

Mini Reunião Anual Virtual da SBPC
Data: 12 a 24 de julho de 2020
Local: ONLINE
Inscrições para WEBMinicursos até 08 de julho de 2020
10ª Reunião IBNeC e CNdoPR 2020
Data: 24 a 28 de agosto de 2020
https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=D6Y7J&u=zT0yI&y=K&dont_redirect=1
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Local: ONLINE
I COnTCC e VI JoTCC
Data: 02 a 04 de setembro de 2020
Local: ONLINE
XXIX Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental
Data: 02 a 06 de setembro de 2020
Local: ONLINE
Congresso Brasileiro do Sono 2020
Data: 03 a 05 de dezembro de 2020
Local: Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo / SP
Veja mais eventos da área aqui >>

IMPORTANTE: É possível que alguns eventos divulgados no site e Comunicados da SBP compreendam o
período da pandemia que estamos atravessando. Sugerimos que contatem os organizadores do evento de
seu interesse (sempre disponíveis nas divulgações), para confirmarem a data de realização.

Visualize este e-mail on-line caso não seja mostrado corretamente.

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=D6Y7J&u=zT0yI&y=K&dont_redirect=1

6/6

