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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 ›

Termina hoje (31/07) às 23h59, o prazo para submissão de Mesas Redondas e
Simpósios 

 
Com o tema "Ciência e Cuidado na construção do mundo pós-pandemia", a 51ª Reunião Anual da
SBP será realizada 100% online, de 26 a 29 de outubro de 2021....

 

Inscritos na Reunião Anual terão acesso a mais de 30 cursos ministrados por
profissionais experientes nas diversas áreas da Psicologia

 
Com temas relevantes para a atuação profissional, os cursos serão gravados e estarão disponíveis
online na plataforma do evento durante toda a RA...

 

Certificados e prêmios em dinheiro serão concedidos aos melhores painéis
apresentados na 51ª Reunião Anual 

 
Premiação visa reconhecer a qualidade dos trabalhos científicos em Psicologia, tanto nos aspectos
científicos quanto sociais, além de homenagear gestores ilustres que fizeram parte da trajetória da
SBP...

SBP manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do Professor João Cláudio
Todorov

 
O Presidente da SBP, Prof. Ronaldo Pilati decretou luto oficial de três dias na entidade. Muitos
sócios enviaram mensagens de despedidas que foram divulgadas na página da SBP...

 

RBMC, LAUT e o Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade da SBPC lançam
campanha #RESPONSABILIZAÇÃOJÁ

 
O evento virtual foi transmitido pelo canal da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas no YouTube…

 

Conheça algumas publicações de autoria dos nossos associados:

http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.ra.sbponline.org.br/propostas-de-atividades
http://www.sbponline.org.br/2021/07/inscreva-se-e-tenha-acesso-a-mais-de-30-cursos-ministrados-por-profissionais-experientes-nas-diversas-areas-da-psicologia
http://www.ra.sbponline.org.br/2021/07/certificados-e-premios-em-dinheiro-sao-concedidos-aos-melhores-paineis-apresentados
http://www.sbponline.org.br/2021/07/sbp-manifesta-seu-profundo-pesar-pelo-falecimento-do-professor-joao-claudio-todorov
http://www.sbponline.org.br/2021/07/rbmc-laut-e-o-observatorio-pesquisa-ciencia-e-liberdade-da-sbpc-lancam-campanha-responsabilizacaoja


Livros ›

Leia novos artigos publicados no Blog SBP

Fique por dentro dos próximos eventos:

Simpósio Internacional de Avaliação Psicológica (I SIAP)
 Data: 11 a 14 / agosto / 2021

 

APA Convention 2021
 Data: 12 a 14 / agosto / 2021

 

Brain Congress 2021
 Data: 13 a 16 / agosto / 2021

 

XXX Encontro Anual da ABPMC
 Data: 01 e 04 / setembro / 2021
 

XIII Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar
 Dara: 01 a 04 / setembro / 2021

 

I Encontro Internacional de Psicometria e Avaliação Neuropsicológica
 Data: 08 e 10 / setembro / 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

www.sbponline.org.br

http://www.sbponline.org.br/livros
http://www.sbponline.org.br/blog
http://www.sbponline.org.br/eventos
http://www.sbponline.org.br/2021/06/simposio-internacional-de-avaliacao-psicologica-i-siap
https://convention.apa.org/
http://www.sbponline.org.br/2021/02/brain-congress-2021
http://www.sbponline.org.br/2021/04/xxx-encontro-anual-da-abpmc
http://www.sbponline.org.br/2021/07/xiii-congresso-brasileiro-da-sociedade-brasileira-de-psicologia-hospitalar
http://www.sbponline.org.br/2021/07/i-encontro-internacional-de-psicometria-e-avaliacao-neuropsicologica
http://www.sbponline.org.br/eventos
https://www.facebook.com/sbp.psicologia/
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https://www.youtube.com/channel/UCkG1oASNs93XkZNMW65MNvQ
http://sbponline.org.br/

