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Aproveite o desconto da Anuidade SBP 2019 pagando até 30 de março.

Saiba mais ››

SBP lança edital para seleção de textos científicos a serem
publicados em seu Blog
Ótima oportunidade para alunos de iniciação científica, mestrandos e doutorandos
divulgarem seus trabalhos e laboratórios de pesquisas.
Os artigos devem ser enviados para o e-mail redesbpsicologia@gmail.com no prazo de
15/02/2019 a 15/03/2019.
Os textos selecionados serão dispostos no blog da SBP.
Para gerenciar o processo seletivo e avaliativo dos textos, a Diretoria da SBP conta
com o apoio da REDE SBP, grupo vinculado à SBP, composto por estudantes de
graduação e pós-graduação.

Acesse o Edital e participe!
Saiba mais >>

Seminário "SBPC e as Mulheres e Meninas na Ciência"
Lançamento do prêmio “Carolina Bori Ciência & Mulher"
Com o objetivo de refletir sobre a evolução da importância da mulher na ciência, as
oficial dificuldades para as cientistas chegarem aos cargos de liderança, bem como
iniciativas que incentivam meninas a se interessarem e escolherem as carreiras de
ciências, a Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência (SBPC) realizou o
seminário “SBPC e as Mulheres e Meninas na Ciência”, com o apoio do Programa
L’Oréal-Unesco-ABC “Para Mulheres na Ciência”, em 11 de fevereiro, dia que foi
declarado pela Assembleia Geral da Unesco como o “Dia de Mulheres e Meninas na
Ciência”.
Leia mais >>

SBP publica nota de pesar às vítimas das chuvas e aos atletas
adolescentes que morreram durante incêndio no Rio de Janeiro
Leia mais >>

Estão abertas as inscrições para o Prêmio
MERCOSUL de Ciência e Tecnologia – edição
2019, com o tema “Indústria 4.0”.
Inscrições até 31 de maio de 2019.
Leia mais >>

VI Congresso Panamericano e Caribenho de Hipnoterapia

Data: 18 a 22 de Março de 2019
Local: Centro de Convenciones “Heredia”, de la ciudad de Santiago de Cuba.

Congresso Brasileiro de Embriologistas Prónúcleo
Data: 29 e 30 de Março de 2019
Local: Milenium Centro de Convenções, São Paulo/SP

