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Assunto: Comunicados SBP Nº 22 - OUTUBRO/2019

Este é um veículo de comunicação da SBP com os seus associados.
As informações podem ser enviadas para comunicacao@sbponline.org.br
para que possamos divulgá-las.

Nº22 - 31/Outubro/2019

Aos participantes da 49ª Reunião Anual da SBP
É com enorme prazer que compartilhamos nossa alegria pela realização da 49ª Reunião
Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, entre 22 e 25 de outubro de 2019, em João
Pessoa/PB. Foram quatro dias intensos de apresentações científicas nas mais diversas
áreas da Psicologia que integraram 866 congressistas de todo o país e 4 internacionais.
Leia mais >>

Resultado da Premiação de Painéis apresentados na 49ª Reunião Anual da
SBP
A SBP parabeniza os premiados e a todos que apresentaram seus trabalhos durante a 49ª

Reunião Anual, em João Pessoa. Todas as apresentações foram realizadas com notável
qualidade científica!
Confira a lista dos premiados >>
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Nota do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília contra o veto
Presidencial ao Projeto de Lei 3688/2000 junto às instâncias interessadas
A composição e legalização de uma equipe para prestar serviços de psicologia e de serviço
social nas redes públicas de educação básica do país constituem o principal objetivo do
Projeto de Lei n° 3.688 de 2000, proposto na Câmara dos Deputados no ano de 2000 e
seguiu tramitando no Congresso Nacional por quase 20 anos. No dia 09 de outubro de
2019, o presidente da República vetou o PL 3.688/2000, alegando que o projeto cria
despesas ao Poder Executivo. Esse veto presidencial demonstra insensibilidade ao tema e
uma visão reduzida do que representam, simbólica e objetivamente, investimentos em
educação.
Leia mais >>

SBP envia "Carta de João Pessoa" aos parlamentares dedicada ao
progresso científico da psicologia brasileira
No dia (24/10/2019) a Sociedade Brasileira de Psicologia em reunião em João Pessoa - PB,
escreveu e enviou uma Carta ao Presidente da República, Presidente do Senado,
Presidente da Câmara, Ministro da Ciência e Tecnologia e Ministro da Educação, dedicada
ao progresso científico da psicologia brasileira. Por esta carta a SBP repudia os cortes
severos que têm sofrido agências federais de fomento e denuncia à população o sistemático
ataque do poder político à ciência e ao pensamento científico no Brasil.
Leia a carta completa >>

Eleições 2019 - Prazo para votação encerra-se hoje, 31/10
A SBP deu início dia (24/09/2019) ao processo de votação das Eleições 2019 para cargos
da Diretoria (biênio 2020-2021), e membros eleitos para o Conselho (biênio 20202021). Todos os associados quites com anuidade 2019 podem votar até o dia 31/10/2019.
Leia mais >>
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A SBP e representantes da FCHSSALLA visitam a CAPES para debater
sobre a pós-graduação brasileira
A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP), representada pelo conselheiro Prof. Dr.
Ronaldo Pilati (UnB), juntamente com representantes do Fórum de Ciências Humanas,
Sociais, Sociais Aplicadas, Línguas, Letras e Artes (FCHSSALLA), visitaram a CAPES na
sexta-feira, 11 de outubro de 2019, para debater sobre a pós-graduação brasileira. Durante
o encontro, foram abordados diversos temas, como áreas do conhecimento, avaliação de
novos cursos, programas, bolsas e orçamento.
O objetivo do fórum da FCHSSALLA, é o debate e a tomada de posição sobre os temas
relativos às políticas e às práticas de pesquisa que afetam os pesquisadores, a comunidade
científica e a sociedade brasileira.
Leia mais >>

Boletim da IUPsyS - Vol. 11 nº04
O Boletim IUPsyS Vol. 11 nº 04 de 2019, fornece informações e atualizações breves sobre o
trabalho e as atividades da União e assuntos regionais e internacionais relacionados.
Leia mais >>

Prêmio "Carolina Bori Ciência e Mulher"
A SBPC criou o Prêmio "Carolina Bori Ciência e Mulher", que tem por objetivo "valorizar e
dar visibilidade às mulheres cientistas brasileiras destacadas e incentivar as meninas a se
interessarem pelas carreiras científicas".
As indicações para esta categoria serão feitas pelas Sociedades afiliadas à SBPC. Os
sócios plenos da SBP estão sendo convidados a enviar sugestões de nomes de psicólogas
brasileiras, sócias desta sociedade, que atendam aos critérios para concorrer ao prêmio.
Leia mais >>
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A SBP e outras entidades científicas entregam carta aos parlamentares
com proposta para o Orçamento 2020 para área de CT&I
Quarta-feira, 2 de outubro de 2019, a Sociedade Brasileira de Psicologia, representada pelo
conselheiro Prof. Dr. Ronaldo Pilati (UnB), esteve presente na entrega da carta aos
parlamentares com propostas para o Orçamento 2020 para a área de Ciência, Tecnologia e
Inovação (CT&I).
A SBP juntamente com entidade científicas e acadêmicas filiadas a SBPC, que compõem a
Iniciativa par Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP.br) entregam o documento que lista
quatro razões que justificam porque é necessário ampliar os recursos para a área, e
apresenta propostas para recomposição de parte do orçamento para o setor em 2020. As
entidades propõem a recomposição de recursos para investimento no MCTIC em 2020 para
possibilitar um funcionamento minimamente razoável do CNPq e o pagamento das bolsas
aos pesquisadores.
Leia mais >>

5ª Jornadas do ISSSL-UL Juventudes Incertas e Vulnerabilidades:
Perspectivas de Intervenção
Data: 7 de novembro de 2019
Local: Auditório 1 - Universidade Lusíada de Lisboa / Portugal - Lisboa

20ª Jornadas da Sociedade Portuguesa de Psicologia do Desporto
Data: 7 e 8 de novembro de 2019
Local: Auditório 2 - Universidade Lusíada de Lisboa / Portugal - Lisboa

1st Congress of the International Mukwege Chair on sexual abuse
Data: 13 a 15 de novembro de 2019
Local: ULiège, Amphis de l'Europe et Salle académique - Place du 20-août, 7/4000 Liège Bélgica

5th International Congress of Clinical and Health Psychology on Children
and Adolescents
Data: 14 a 16 de novembro de 2019
Local: Calle Arturo Álvarez Buylla, 5, 33006 Oviedo, Astúrias

XII Congresso Internacional e XVII Nacional de Psicologia Clínica
Data: 14 a 16 de novembro de 2019
Local: Palacio de la Magdalena Satander - Espanha

II Congresso Internacional de Mindful Eating e I Encontro Internacional de
Compaixão
Data: 07 e 08 de novembro de 2019
Local: Centro Universitário SENAC, São Paulo / SP

22ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes, de Prevenção das
Complicações, Detecção, Orientação e Educação
Data: 08 a 14 de novembro de 2019
Local: Rua Eça de Queiroz, 198 – Vila Mariana – São Paulo/SP

XX Encontro Nacional ABRAPSO
Data: 13 a 16 novembro de 2019
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VII Congresso Internacional Oncologia DOr
Data: 22 e 23 de novembro de 2019
Local: Windsor Oceânico - Rio de Janeiro

12º Encontro do Saber Psicanalítico
Data: 23 de novembro de 2019
Local: Hotel Leques Brasil - Liberdade (SP)

II Congresso Paulista de Cuidados Paliativos e I Congresso Paulista de
Cuidados Paliativos Pediátricos
Data: 28 a 30 de novembro de 2019
Local: R. Frei Caneca, 569, Consolação - São Paulo/SP

III Jornada de Urgências e Emergências no Idoso do Sírio-Libanês
Data: 30 de novembro de 2019
Local: Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa - São Paulo

Congresso Brasileiro do Sono 2019
Data: 04 a 07 de dezembro de 2019
Local: Hotel Bourbon - Foz do Iguaçu/PR

Associe-se aqui. Veja os benefícios de ser um associado da Sociedade Brasileira de Psicologia: *Desconto nas Reuniões Anuais
e eventos regionais da SBP; * Divulgação de suas publicações (artigos ou livros) no site e redes sociais da SBP; *Ter o nome
indicado para entrevistas, atendendo solicitações de veículos de comunicação de todo o país; *Acesso a boletins informativos
periódicos com notícias sobre a SBP, a psicologia brasileira e os principais eventos da área realizadas no Brasil e no mundo;
*Possibilidade de influenciar nas políticas públicas em Psicologia, através da atuação da SBP nas diversas esferas de discussão
sobre o tema. **Sócios de entidades parceiras da SBP tem 50% desconto na primeira anuidade da SBP. Consulte aqui.

Acompanhe as redes sociais da SBP Instagram e Facebook

Sociedade Brasileira de Psicologia - Av. Prof João Fiusa 1901 sala 710, 14024250, Ribeirão Preto,
Brazil
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