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Nº 03 - 29/Março/2018

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.

A Trends in Psychology está disponível no site SciELO Brasil

Com a finalidade de agilizar a consulta e a visibilidade individual de cada publicação, além do
acesso pela lista de periódicos na SciELO, é possível consultar a revista a partir de sua home
page no endereço: http://www.scielo.br/tpsy

Professores da COL reúnem-se com alunos da UNISINOS
 para organizarem uma pesquisa online

Os professores da Comissão Organizadora
 Local (COL) e a Secretária-Geral e

Coordenadora Científica, Profa. Lisiane Bizarro
Araújo, representando a Diretoria da Sociedade
Brasileira de Psicologia (SBP), reuniram-se no
início de março para tratar de assuntos
relacionados à organização da 48ª Reunião
Anual da SBP.

  
A COL é formada por professores e seus
colaboradores (alunos da graduação e pós-
graduação) que são participantes ativos no
planejamento da reunião, contribuindo com sua

(Professores da COL - Janine Kieling Monteiro e Ilana Andretta
(Unisinos), Alcyr Oliveira Jr (UFCSPA), Luísa Habigzang (PUCRS),

Secretária-Geral da SBP  - Lisiane Bizarro (PUCRS) e
 Presidente da COL  - Elisa Kern de Castro (Unisinos)
  

experiência para que a reunião atenda às necessidades da comunidade local de profissionais e
estudantes e para que o sucesso científico do evento ocorra.

  

http://comunicacao@sbponline.org.br/
http://http//www.scielo.br/tpsy
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Na segunda quinzena de março, os professores da COL também reuniram-se com mestrandos
e doutorandos da UNISINOS para organizarem uma pesquisa online de interesses sobre temas
para cursos e conferências que serão realizados durante a 48ª RA.

  
Participe da pesquisa dando sua sugestão por meio do link

 https://goo.gl/forms/CpgbyiWVuQQYzmAf2
  

Mestrandos e doutorandos em Psicologia da Unisinos,
 parte do grupo de trabalho que recebeu a denominação

 de "SBP do Futuro".

Pesquisa de sugestões para a 48ª RA da SBP.

A importância dos fatores psicológicos na educação da criança

Especialista diz que aluno precisa de muitas
ajudas e elogia base nacional

A Presidente da Faculdade de Educação mais
tradicional dos EUA, Susan Fuhrman, afirma tem
papel limitado, ainda que importante, para a
melhoria da qualidade do ensino.

  
"Precisamos complementar o ensino
competente com uma série de outros serviços,
como educação infantil de qualidade e bom
atendimento mental e de saúde", disse Fuhrman, 
Presidente do Teachers College (Faculdade de Educação da Universidade de Columbia, de
Nova Iorque).

  
"As escolas sozinhas não consiguirão diminuir as desigualdades educacionais", disse Fuhrman,
graduada em História pela Universidade Northwestern e Doutora em Ciência Política e
Educação pelo Teachers College.

  
Para Fuhrman, essa é uma iniciativa que pode contribuir para a ensino mais competente, pois
organiza o sistema educacional. Passa ter um eixo no país a formação de professores e a
elaboração de materiais didáticos.

  
Para acessar a entrevista da Folha de S. Paulo com a Dra. Susan Fuhrman, clique em: 

 https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/03/escola-nao-muda-educacao-sozinha-diz-chefe-
de-faculdade-de-ny.shtml

https://goo.gl/forms/CpgbyiWVuQQYzmAf2
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/03/escola-nao-muda-educacao-sozinha-diz-chefe-de-faculdade-de-ny.shtm
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Homenagem da SBP ao Dia Internacional da Mulher

 
SBP destaca psicóloga brasileira na lista de pessoas que fizeram

  diferença no mundo
No Dia Internacional da Mulher, a SBP presta sua
homenagem a todas as mulheres, na pessoa da
Profa. Dra. Carolina Martuscelli Bori, psicóloga
brasileira, pesquisadora na área de psicologia
experimental.
 
Carolina teve papel fundamental no estabelecimento
do estudo científico da psicologia no Brasil, na
implantação de cursos e laboratórios de psicologia
experimental na Universidade de Brasília e na Federal
de São Carlos, e na introdução e consolidação da
análise experimental do comportamento.
 
Em 1959, foi contratada como professora titular
de psicologia na Faculdade de Filosofia Ciências e
Letras da Universidade Estadual Paulista. 

 
Orientou, mais de 100 alunos na pós-graduação. Acreditava que o conhecimento
acadêmico devia estar mais próximo do povo, sendo esta a sua filosofia a frente da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo
de presidente da entidade (1986-1989). Esteve à frente da Estação Ciência (1990-1994).
 
Participou da fundação da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP), coordenou o Instituto de
Psicologia da USP por 15 anos e trabalhou pela aprovação da Lei que dispõe sobre os
cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de Psicólogo.
 
Para ler a homenagem da SBP à Dra. Carolina Martuscelli Bori, acesse:
http://www.sbponline.org.br/2018/03/sbp-destaca-psicologa-brasileira-na-lista-de-pessoas-que-fizeram-a-
diferenca-no-mundo

Justiça Machista: brasileiras são condenadas pelo crime e pelo gênero
Psicologia da Sociedade Brasileira de Psicologia, foi consultada nesta reportagem sobre
os casos envolvendo violência doméstica e estupro.

  

http://www.sbponline.org.br/2018/03/sbp-destaca-psicologa-brasileira-na-lista-de-pessoas-que-fizeram-a-diferenca-no-mundo
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“Quando as mulheres têm uma dupla condenação: pelo crime e pelo gênero. Caso #1: Tatiane
foi condenada a 24 anos de prisão por omissão porque estava trabalhando quando seu marido
matou o filho caçula. Caso #2: Ana Raquel pediu proteção à polícia e à Justiça contra o chefe
violento oito vezes - e não foi atendida. Caso #3: Maria* ficou com as marcas de um estupro no
corpo, mas seu algoz foi absolvido porque desembargadores disseram que ela não gritou.”
 
Para ler a reportagem, acesse:

 https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/03/justica-machista-brasileiras-sao-
 condenadas-pelo-crime-e-pelo-genero.html

Nota da SBP em defesa da autonomia universitária
A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP), a partir do recente episódio referente à oferta
da disciplina sobre “O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil” pelo Professor Titular
Luis Felipe Miguel, da Universidade de Brasília (UnB), vem se manifestar a favor da autonomia
didático-científica das universidades públicas.

  
Neste sentido, posiciona-se de forma contrária à nota emitida pelo Ministério da Educação
na qual aponta a possibilidade de acionar a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da
União, Tribunal de Contas da União e o Ministério Público para “apurar se há algum ato de
improbidade administrativa ou prejuízo ao erário público”.
 
A comunidade acadêmica nacional presencia com profunda preocupação, a manifestações
provenientes de diversos segmentos da sociedade brasileira, visando constranger a livre
circulação de diversas formas de pensamento no espaço público, como por exemplo a Nota
apresentada pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA).

  
Para ler a Nota da ABA, acesse:
http://www.sbponline.org.br/arquivos/Nota_da_ABA_em_Defesa_da_Autonomia_Universit%C3%

 A1ria_e_Cient%C3%ADfica.pdf

Nota de pesar pelos assassinatos de Marielle Franco, ativista dos direitos
 humanos, e Anderson Pedro Gomes

A SBP manifesta profundo pesar pela morte
brutal da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e
do motorista Anderson Pedro Gomes, e
solidariza-se com a família, amigos e colegas
neste momento de grande consternação.

  
Marielle Franco tinha 38 anos e se apresentava
como “mulher, negra, mãe e cria da favela da
Maré”. Ela foi a quinta mais votada da cidade
nas eleições de 2016, com 46.502 votos, em sua
primeira disputa eleitoral.

  
Trata-se de um crime contra a democracia que
necessita ser apurado de forma célere e
com maior rigor possível pelas nossas
autoridades.

 
Leia a nota da SBP em: http://www.sbponline.org.br/2018/03/nota-de-pesar-pelos-assassinatos-
de-marielle-franco-ativista-dos-direitos-humanos-e-anderson-pedro-gomes

https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2018/03/justica-machista-brasileiras-sao-condenadas-pelo-crime-e-pelo-genero.html
http://www.sbponline.org.br/arquivos/Nota_da_ABA_em_Defesa_da_Autonomia_Universit%C3%A1ria_e_Cient%C3%ADfica.pdf
http://http//www.sbponline.org.br/2018/03/nota-de-pesar-pelos-assassinatos-de-marielle-franco-ativista-dos-direitos-humanos-e-anderson-pedro-gomes
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Nota de esclarecimento da CAPES sobre o fundo para financiamento
 das Universidades e Centros de Pesquisa

A CAPES publicou, ontem, nota de esclarecimento sobre o Fundo que ela propôs e que está em
discussão no Congresso Nacional para financiamento das universidades e centros de pesquisa.

  
Para ler a nota, acesse: 

 http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8808-capes-reitera-importancia-de-criacao-
de-fundo-de-excelencia

A SBP fez parceria com os organizadores do
Startpsi, que será realizado em Porto Alegre,

 de 13 a 15 de Setembro de 2018.
  

Os associados da SBP têm condição especial
para a taxa de inscrição do evento.

  
Para mais informações, acesse:

 http://www.sbponline.org.br/2018/01/startpsi-
congresso-brasileiro-de-inovacao-em-avaliacao-
psicologica-neurociencias-e-
interdisciplinaridades

http://http//www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8808-capes-reitera-importancia-de-criacao-de-fundo-de-excelencia
http://www.sbponline.org.br/2018/01/startpsi-congresso-brasileiro-de-inovacao-em-avaliacao-psicologica-neurociencias-e-interdisciplinaridades
http://www.sbponline.org.br/2018/03/simposio-internacional-de-qualificacao-medica
http://www.sbponline.org.br/2017/11/3o-congresso-brasileiro-de-disfagia
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http://www.sbponline.org.br/2018/01/ix-congresso-internacional-de-psicologia-da-crianca-e-do-adolescente
http://www.sbponline.org.br/2018/01/vi-congresso-internacional-em-tcc-e-xii-workshop-internacional-de-stress
http://www.sbponline.org.br/2018/01/v-congresso-de-clinica-psiquiatrica-2018
http://www.sbponline.org.br/2018/01/6a-jornada-sergipana-de-terapia-cognitivo-comportamental
http://www.sbponline.org.br/2018/03/v-simpocrime-simposio-de-criminal-profiling-e-analise-criminal-comportamental
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Para outros eventos científicos acesse:  http://www.sbponline.org.br/eventos

http://www.sbponline.org.br/2018/02/1a-reuniao-regional-da-sociedade-brasileira-de-neuropsicologia
http://www.sbponline.org.br/eventos

