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Renove sua filiação através do pagamento da anuidade 2021
Clique aqui ›

Participe! Clique aqui e indique os temas que deseja saber mais.

SBP homenageia psicólogas em 8 de março
A Sociedade Brasileira de Psicologia parabenizou as mulheres

em 8 de março, homenageando grandes psicólogas que
estiveram sempre a frente de seu tempo!
Leia mais>>

UnB confere outorga de Título de Professor Emérito ao Prof. Jairo
Eduardo Borges-Andrade
A cerimônia foi realizada no dia 23 de março de 2021, pelo canal da UnBTV.
Associado pleno da Sociedade Brasileira de Psicologia, o Professor Jairo Borges contribuiu como
membro eleito do Conselho da SBP nas gestões de 2014 a 2017. Leia mais>>

SBP apoia e divulga as notas públicas, elaboradas por sociedades
científicas parceiras (IBAP, SBPOT e ASBRo), sobre a decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) em relação aos testes psicológicos.
Leia as notas na íntegra>>

Uma conquista histórica para ciência brasileira!
Conseguimos derrubar um dos vetos fazendo com que seja proibido alocar recursos vinculados ao
Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) em reserva de contingência de
natureza primária ou financeira. Leia mais>>

Carta aberta da Frente pela Vida e Conselhos de Saúde ao povo brasileiro
Entidades científicas e Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais e Municipais de capitais somam-se
ao importante movimento do Fórum Nacional de Governadores e a todos que propõem, em caráter de
urgência, a ação coordenada entre as três esferas de governo para diminuir o número de casos novos
e de mortes por coronavírus no País. Leia o manifesto>>

O mundo precisa de ciência e a ciência
precisa de mulheres!
O Para Mulheres Na Ciência, programa em parceria da L
´Oréal, Unesco Brasil e Academia Brasileira de Ciências, está
de volta e você pode ser uma das 7 cientistas que receberão
um incentivo de R$50.000,00 para investir na sua pesquisa!
Inscreva-se até 10 de maio de 2021.

Leia o regulamento>>

APA-IUPSYS Global Mental Health Fellowship
Apply for a unique opportunity to work with the World Health Organization (WHO) in the Department of
Mental Health and Substance Abuse. The 12-month fellowship includes a stipend and could involve a
limited amount of travel to WHO in Geneva, Switzerland (COVID permitting).
Deadline to apply: April 16, 2021. Read more here>>

SBP faz campanha de conscientização sobre ações para evitar a
contaminação pelo coronavírus

Lançamento do Movimento #MenteEmFoco
O movimento #MenteEmFoco é uma iniciativa da Rede Brasil do Pacto Global da ONU e InPress
Porter Novelli, com o endosso científico da Sociedade Brasileira de Psicologia, que convida empresas
e instituições a adotarem compromissos concretos pela saúde mental no ambiente de trabalho.
Leia mais>>

Conheça algumas publicações de autoria de nossos associados
Artigos científicos >>

Livros >>

International Psychological Forum "Child in the Digital World"
Data: 01 e 02 de junho 2021
ONLINE

51ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
SAVE THE DATE : 26 a 29 de outubro de 2021
ONLINE
XIII Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas
Data: 20 a 24 de Abril de 2021
ONLINE
IX Mostra Carioca de Neuropsicologia Clínica e IV IBNequinho
Data: 21 e 22 de maio de 2021
ONLINE
Veja mais eventos da área aqui >>

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
YouTube: SBP Sociedade Brasileira de Psicologia
www.sbponline.org.br
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