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Faça parte da SBP
Juntos, nós fortalecemos o encontro, divulgação e discussão sobre temas variados em
Psicologia, através do envolvimento de estudantes, psicólogos e pesquisadores
comprometidos com o avanço da Psicologia enquanto ciência e profissão no Brasil.

Garanta o acesso ininterrupto a todos os benefícios, incluindo
cortesias ou descontos em eventos de entidades parceiras,
descontos nas Reuniões Anuais da SBP, informativos e acesso
às publicações científicas, ATUALIZE SEU CADASTRO >>

https://webmail.sbponline.org.br/cpsess9521675534/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=1&_uid=10374&_mbox=INBOX&_action=print&_ext…

1/6

02/03/2020

Roundcube Webmail :: Comunicados SBP Nº 26 - FEVEREIRO/2020

Em defesa da democracia: SBP apoia e subscreve nota da
SBPC.
A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) endossa a nota pública divulgada pela
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em defesa da democracia e
da Constituição Federal. É urgente que toda a sociedade se una em apoio às
instituições democráticas do país.
Leia a nota da SBPC na íntegra >>

Stop touching your face.
Fala do Ministro da Saúde de Singapura, Gan Kim Yong, sobre a eficiência (ou não) do
uso de máscaras para controle da difusão do coronavírus.
Leia mais >>
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Confira artigos científicos das mais variadas áreas da Psicologia, na Trends in
Psychology/Temas em Psicologia com acesso online, aberto e gratuito, disponível em
nossa página (www.sbponline.org.br >> Publicações >> Trends in Psychology)
ou na SciELO por meio do link http://www.scielo.br/tpsy

Conheça a Citação da Divisão 52 da APA
para Psicólogos Cidadãos Globais, que tem
como objetivo reconhecer as contribuições
de psicólogos destacados que usaram seus
conhecimentos em psicologia fora de suas
atividades normais de trabalho para
beneficiar sua comunidade local, nacional ou
internacional.
Leia mais >>

Após manifestação das entidades científicas, MEC revoga
portaria sobre deslocamentos de pesquisadores.
O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial da União uma nova portaria sobre
deslocamentos de pesquisadores, sem a restrição de número de representantes por
instituição.
Leia mais >>

Chamada para inscrições do Programa de bolsas de pesquisa
da Fundação Jacobs.
Para impulsionar o progresso científico, a Fundação Jacobs fornece financiamento
para alguns dos principais e mais inovadores cientistas do mundo no campo do
desenvolvimento de crianças e jovens.
Leia mais >>

Prêmio Dr. Eduardo Charreau à Cooperação
Científico-Tecnológica.
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A Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI), a
Associação Argentina para o Progresso das Ciências (AAPC)
e a Associação Interciencia (AI) criam prêmio em
homenagem ao Dr. Eduardo Charreau, com o propósito de
premiar o trabalho de pesquisadores da região no campo da
cooperação científico-tecnológica internacional.
As inscrições encerram-se em 15 de março de 2020.
Leia mais >>

Prêmio José Reis de Divulgação Científica.
O CNPq apresenta, em 2020, a 40º edição do prêmio, que está com inscrições abertas
até o dia 24 de abril de 2020.
Leia mais >>

Colaboração internacional pode impulsionar mensuração de
resultados em psicoterapia.
O tema foi debatido na São Paulo Schools of
Advanced Science in Mental Health and EvidenceBased Intervations, realizada no fim de 2019, em
SP. O artigo da Agência FAPESP está publicado no
Blog da SBP.
Leia mais >>
(foto: Verônica Bender Haydu / UEL)
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Conte também a sua História como Membro da SBP.
A SBP valoriza uma boa história e adoraríamos saber a sua!
Clique no link >> https://forms.gle/PTCGTytBngdpcWoD6
Conheça a SBP através das histórias de seus Membros >>

32nd International Congress of Psychology
Data: 19 a 24 de Julho de 2020
Local: Praga, República Checa

38º Encontro Anual Helena Antipoff e Colóquio Internacional Jean Piaget no
Brasil e América Latina
Data: 23 a 26 de março de 2020
Local: Faculdade de Educação – UFMG, Belo Horizonte e Fundação Helena Antipoff /
UEMG - Unidade Ibirité, Minas Gerais.
4th Brazilian Meeting on Evolution and Human Behavior
Data: 23 e 27 de Março de 2020
Local: USP - Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira
Veja mais eventos >>
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Siga a SBP no Twitter @sbp_psicologia

Visualize este e-mail on-line caso não seja mostrado corretamente.
Sociedade Brasileira de Psicologia - Av. Prof João Fiusa 1901 sala 710, 14024250, Ribeirão Preto,
Brazil
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