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Junte-se a nós, aproveite os benefícios e faça parte da Sociedade que há 50 anos 
promove a pesquisa, o ensino e a aplicação da Psicologia!

Seja sócio da SBP ›

Posse da Diretoria da SBP (Gestão 2022-2023) e de membros eleitos para o Conselho
 

No último dia 27, realizada em formato híbrido, a Assembleia Geral Extraordinária de Associados
empossou a Nova Diretoria e os cinco membros eleitos para o Conselho da SBP...

 

Conteúdo da 51ª Reunião Anual da SBP está disponível para acesso até o final de
dezembro

 
Evento 100% online, com o tema "Ciência e Cuidado na construção do mundo pós-pandemia", 
aconteceu de 26 a 29 de outubro e todo o conteúdo está disponível para os inscritos até o final de
dezembro...

 

Saúde Mental Agora: compartilhe sua história!
 

A SBP divulgou a Campanha da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em suas redes
sociais convidando os sócios a enviarem seus vídeos...

 

A APA e a Global Psychology Alliance (GPA) representam a psicologia global na
Cúpula das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26)

Pela primeira vez, representantes de psicólogos participam da COP26 para defender a inclusão da
ciência psicológica nas decisões sobre mudanças climáticas...

 

SBP representando o Brasil no mapa da Global Psychology Alliance
 

A Sociedade Brasileira de Psicologia marcou presença na conferência da Global Psychology
Alliance (GPA): "Psicologia em Ação": Liderando pelo Clima"...

 

Contribuições da Psicologia para Desafios Climáticos
 

A Psico Sustentável divulga mensagens sobre a importância dos fatores humanos e sociais nas
mudanças climáticas...

http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.sbponline.org.br/2021/11/posse-da-diretoria-da-sbp-gestao-2022-2023-e-de-membros-eleitos-para-o-conselho
http://www.ra.sbponline.org.br/2021/11/conteudo-da-51a-reuniao-anual-da-sbp-e-disponibilizado-para-acesso-por-2-meses
http://www.sbponline.org.br/2021/11/saude-mental-agora-compartilhe-sua-historia
http://www.sbponline.org.br/2021/11/a-apa-e-o-gpa-representam-a-psicologia-global-na-cupula-das-nacoes-unidas-sobre-mudanca-do-clima-cop26
http://www.sbponline.org.br/2021/11/sbp-representando-o-brasil-no-mapa-da-global-psychology-alliance
http://www.sbponline.org.br/2021/11/contribuicoes-da-psicologia-para-desafios-climaticos


Publique na Cadernos de Psicologia
 

Uma revista da Sociedade Brasileira de Psicologia, exclusivamente online e de acesso
aberto...

 

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:
Livros ›

Leia novos artigos publicados no Blog SBP
Blog ›

Fique por dentro dos próximos eventos:

IIº Congresso de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente
 Data: 01 e 03 / dezembro / 2021

 

XVIII Congresso Brasileiro do Sono 2021
 Data: 12 a 15 / dezembro / 2021

 

Por meio de parceria firmada com outras entidades, a Sociedade Brasileira de Psicologia pode indicar
associados para obterem cortesia e descontos para participar de eventos apoiados pela SBP. Consulte o
evento de seu interesse em sbponline.org.br/eventos

 
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.

 

Este é um veículo de comunicação da SBP com os seus associados.
Solicitações e informações devem ser encaminhadas para comunicacao@sbponline.org.br

 

Siga-nos nas Redes Sociais
Facebook: @sbp.psicologia
Instagram: @sbp.psicologia

Twitter: @sbp_psicologia
Linkedin: sbp-sociedade-brasileira-de-psicologia

YouTube: SBP Sociedade Brasileira de Psicologia
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