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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 ›

SBP lança série de vídeos comemorativos dos 50 anos
Assista ao primeiro vídeo preparado em Comemoração aos 50 anos da Sociedade Brasileira de
Psicologia...

Eleições SBP 2021
A votação eletrônica para nova Diretoria e cargos eletivos do Conselho da SBP (biênio 2022-2023)
acontece pela Área do Associado até o dia 31/10/2021. Vote e participe do processo eleitoral...

2º Webinar Psico Sustentável recebeu os convidados Cândido Pessoa e Alexandre
Costa
O segundo webinar da série Psico Sustentável aconteceu ao vivo no dia 22 de setembro. A
gravação está disponível no youtube.com/sbpsociedadebrasileiradepsicologia...

Setembro Amarelo: o mês de prevenção ao suicídio
Durante a companha do Setembro Amarelo, a SBP reitera que saúde mental é um assunto sério e
demanda cuidado de profissionais especializados como psicóloga/os e psiquiatras...

SBP convida os Sócios Plenos a enviarem sugestões para o 3º Prêmio Carolina Bori
"Ciência & Mulher" da SBPC
As sugestões de nomes de psicólogas brasileiras, sócias desta sociedade, que atendam aos
critérios para concorrer ao prêmio poderão ser enviadas por e-mail até 20 de outubro…

SBP divulga manifestações e ações da SBPC sobre situação da Capes
Presidente e vice-presidente da SBPC, relatam as ações da entidade diante da situação da
Capes. Entidades acadêmicas e científicas também se manifestaram…

Certificação em Psicologia do Sono, edição 2021
As inscrições para a Prova de Certificação em Psicologia do Sono devem ser realizadas até o dia
31 de Outubro de 2021...

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:

XI Reunião Anual do IBNeC
Data: 01 e 02 /outubro / 2021

II Congresso de Cuidados Paliativos do Rio de Janeiro
Data: 01 a 03 /outubro / 2021

Curso de Atualização em Psicologia
Aulas gratuitas - Data: 04 a 06 / outubro / 2021

51ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
Data: 26 e 29 / outubro / 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

