Título: 📰 Comunicados SBP - Outubro 2021

31 | Outubro | 2021

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 ›

Conteúdo da 51ª Reunião Anual da SBP é disponibilizado para acesso por 2 meses
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...

Saiba quem foram os vencedores da Premiação de Painéis em 2021
Destinado aos melhores trabalhos apresentados nas categorias Graduação, Mestrado e
Doutorado...

3º Webinar Psico Sustentável sobre o ODS#11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis
O terceiro webinar da série contou com a participação de Verônica Haydu, no dia 19 de outubro. A
gravação está disponível no youtube.com/sbpsociedadebrasileiradepsicologia...

Psicólogas e Psicólogos do Brasil: QUEM SÃO?
O Conselho Federal de Psicologia, por meio do Censo da Psicologia Brasileira, pretende mapear o
perfil das(os) psicólogas(os) brasileiras(os) e de sua atuação nos mais diversos campos do país...

Publique na Cadernos de Psicologia
Uma revista da Sociedade Brasileira de Psicologia, com publicação totalmente online, de
acesso aberto, pela plataforma OJS...

Estude os conteúdos mais importantes da sua profissão com o PROPSICO!
Atualização em Psicologia Clínica e da Saúde. Desenvolvido pelo Secad em parceria com a SBP e
profissionais consagrados, oferece certificação de até 190 horas...

Curso de Psicologia Hospitalar da Sociedade Brasileira de Psicologia
O curso é oferecido na modalidade online, com duração de 20 horas. Ministrado por associados
especialistas da SBP, sob a coordenação da Profa. Dra. Elisa Kern de Castro...

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:
Livros ›

Leia novos artigos publicados no Blog SBP

Fique por dentro dos próximos eventos:

XIV Congresso Internacional de Psicologia Clínica
Data: 10 e 13 / novembro / 2021

Caribbean Regional Conference of Psychology (CRCP2020+)
Data: 15 a 19 / novembro / 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
www.sbponline.org.br

