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Contribua com a missão de divulgar o que de melhor se faz em Psicologia em nosso país.
Renove sua filiação e fortaleça a SBP!

Termina hoje o prazo para enviar as candidaturas de Representantes Regionais da
Sociedade Brasileira de Psicologia
Seja um representante da SBP! Realize conosco um evento (Jornada, Encontro, Simpósio,
Congresso, Curso, Workshop, Webinar, Live). Envie sua candidatura até 30 de abril...

Atuação de psicólogas(os) com a população em situação de rua: um estudo
exploratório
Participe da pesquisa da SBP em parceria com o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a
População em Situação de Rua. O prazo foi prorrogado até 15 de maio...

SBP E-books disponíveis para leitura e download gratuito
Os SBP E-books são livros publicados online, de autoria de sócios, ou organizadas por sócios da
SBP, para divulgação de temáticas relevantes na área de Psicologia e com acesso aberto...

Nota sobre PL 7082/2017, que trata de pesquisas clínicas em seres humanos
SBP encaminhou pedido a parlamentares sobre PL 7082/2017, pedindo retirada do artigo 73.
Acompanhe as manifestações de entidades científicas e pesquisadores na integra...

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

Confira os artigos de Trends in Psychology publicados na Springer
A Revista Trends in Psychology / Temas em Psicologia é um periódico oficial da Sociedade
Brasileira de Psicologia. Os sócios da SBP têm acesso gratuito ao conteúdo exclusivo...

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:

Livros ›

Leia os artigos publicados no Blog SBP

Blog ›

Fique por dentro dos próximos eventos:

Scholars at Risk
Relational justice in/and psychological research
Data: 03 / maio / 2022

X Congresso da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos
Data: 12 a 14 / maio / 2022

8ª Conferência “Direitos e Oportunidades das Crianças em um Mundo Desigual:
Pesquisa, Política e Intervenção - ISCI 2022
Data: 25 a 27 / maio / 2022

International Psychological Forum Child in a Digital World
Data: 01 e 02 / junho / 2022

Brain Congress 2022
Data: 01 a 04 / junho / 2022

22º Congresso de Stress da ISMA-BR
Data: 21 a 23 / junho / 2022

52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
Data: 26 a 28 / outubro / 2022
Mais eventos

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

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

www.sbponline.org.br

