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Faça parte da Sociedade que há 50 anos promove a pesquisa, o ensino e a aplicação
da Psicologia.

A SBP esteve presente no Segundo International Summit on Psychology and Global
Heath, em Bogotá (Colômbia)

Organizações de psicologia membros da Global Alliance for Psychology se compromenteram a
colaborar para aplicar a ciência e a prática psicológica nos ODS3; ODS10 e ODS13...

Professora Deisy de Souza recebe homenagem com Prêmio SABA "Award for
Distinguished Service"

 
A premiação ocorreu durante a 48th Annual Convention da ABAI, realizada em Boston, EUA...

Prof. André Luiz Freitas Dias é nomeado membro titular do Comitê Nacional Pop
RuaJud

 
A SBP, parceira do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de
rua, parabeniza o prof. André, único psicólogo do comitê pela nomeação...

SBP participará da 74ª Reunião Anual da SBPC com a Mesa Redonda "Contribuições
da Psicologia para o estudo e combate da desinformação"

 
Mesa Redonda da SBP será realizada virtualmente pelo Canal da SBP no Youtube, no
dia 29/07/2022, das 14h00 às 16h00...

SBP subscreve nota de repúdio contra os cortes ilegais na ciência brasileira
 

Leia na íntegra a Nota da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)... 

SBPC cobra medidas para localizar desaparecidos na Amazônia
 

Mais de 40 sociedades científicas assinam nota cobrando medidas para localização de
desaparecidos na Amazônia... 

Dia Nacional de “Não aos cortes em Educação e Ciência", mobilização foi realizada no
dia 21 de junho
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O foco central das atividades realizadas foram os cortes anunciados pelo governo para ciência,
educação, cultura, saúde, meio ambiente e inclusão social, áreas decisivas para o futuro do Brasil... 

SBP subscreve manifesto contra tormento infligido a menina estuprada
 

Em nota, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) manifesta choque e
indignação diante da sessão de tormento... 

SBPC denuncia fobia contra as mulheres
 

"É nosso dever, como entidade que congrega os amigos da ciência e os defensores de nosso País,
manifestarmos claramente nosso repúdio a esse ambiente tóxico, que coloca em questão valores
humanos os mais importantes"... 

NCPI lança o Prêmio Ciência Pela Infância
 

A iniciativa do Núcleo Ciência Pela Infância - NCPI busca apoiar a disseminação de conhecimento
científico. Inscrições até 10 de julho de 2022...

Relatório Mundial de Saúde Mental da OMS: Transformando a Saúde Mental para
Todos

 
O lançamento do Relatório Mundial de Saúde Mental da OMS ocorreu na sexta-feira, 17 de junho
de 2022 e está disponível para consulta e download no site da SBP...

52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia ›

Presidente da SBP, Dra. Andreia Schmidt, convida para a 52ª Reunião Anual
 

Em vídeo, a Presidente da SBP convida a todas e todos a participarem da 52ª Reunião Anual da
SBP que será realizada com programação online e presencial no Centro Universitário Cesmac, em
Maceió, de 26 a 28 de outubro de 2022, com a temática "Psicologia na Agenda 2030"...

SBP abre inscrições para sua 52ª Reunião Anual
 

As submissões de resumos para apresentação de relatos de sua pesquisa estão abertas...

Atenção para os prazos finais para envio de propostas (presenciais ou online)
 

Simpósios e mesas redondas: 15/07/2022
 Sessões coordenadas e painéis: 05/08/2022

Conheça a Comissão Organizadora Local da 52ª Reunião Anual da SBP

Conheça os professores que estão organizando a 52ª Reunião Anual que será realizada
presencialmente, em Maceió, sob a liderança da Profa. Dra. Evanisa Brum, coordenadora do curso
de psicologia do Cesmac...
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Comissão Organizadora Local (COL) e a 52ª Reunião Anual da SBP na mídia

Acompanhe a divulgação da 52ª Reunião Anual da SBP na mídia local, em Maceió...

Agenda 2030 e o papel da Psicologia nos 17 ODS
 

Saiba mais sobre cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sua relação com a
Psicologia...

Novos artigos publicados no Blog SBP

Brutalidade policial: uma análise psicossocial
 

PROPSICO: demanda de especialista em psicologia cresce no país
 

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:
Livros ›

Fique por dentro dos próximos eventos:

17th European Congress of Psychology
 Data: 05 a 08 / julho / 2022

X Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho
 Virtual: 06 a 08 / julho / 2022

 Presencial: 12 a 14 / julho / 2022
 

Série de Webinars: Psicologia e Direitos Humanos
 Data: 11 / julho / 2022

 

20th European Conference on Personality Madrid 2022
 Data: 12 a 15 / julho / 2022

 

74ª Reunião Anual da SBPC
 Data: 24 a 30 / julho / 2022

 

26º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes
 Data: 28 a 31 / julho / 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
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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

Linkedin: sbp-sociedade-brasileira-de-psicologia
YouTube: SBP Sociedade Brasileira de Psicologia

www.sbponline.org.br
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