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Seu envolvimento fortalece a missão da SBP de divulgar o que de melhor
se faz em Psicologia em nosso país
Prazo da primeira faixa de desconto na anuidade 2020 prorrogado até 01/06.
Leia mais >>

Confira os novos artigos de Trends in Psychology publicados na Springer
Sócios da SBP têm acesso gratuito ao conteúdo exclusivo através da Área do Associado.
Leia mais >>

Como ação de enfrentamento da pandemia COVID-19 a Sociedade
Brasileira de Psicologia (SBP) constituiu um Grupo de Trabalho (GT)
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altamente capacitado, de profissionais pesquisadores, para a elaboração
de material de orientação.
Leia mais >>

Enfrentamento COVID-19
A SBP, através do Grupo de Trabalho (GT) de enfrentamento da Pandemia SBP COVID-19, reuniu
informações técnicas atualizadas para contribuir com a prática profissional da psicologia. O acesso a
este material é livre e gratuito pelo endereço www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19.
Leia mais >>

Leia mais >>

CFP e CRPs apresentam orientações sobre a Portaria nº 639/2020 do
Ministério da Saúde
Conselho Profissional participou de reunião com Ministério da Saúde para tratar da portaria que prevê
o cadastramento e capacitação de profissionais da área de saúde para o enfrentamento à pandemia
do novo coronavírus
Leia mais >>

"Pacto pela vida e pelo Brasil”. Manifesto recebe o apoio da
SBP
Mais de 80 entidades, instituições e associações da sociedade civil de todo o País
apoiaram o documento, elaborado pela CNBB, OAB, Comissão Arns, ABC, ABI e
SBPC, pedindo a união de toda a sociedade, solidariedade, disciplina e conduta ética e
transparente do governo, tomando por base as orientações da ciência e dos organismos
nacionais e internacionais de saúde pública no enfrentamento da pandemia de
coronavírus.
Leia mais >>

Presidente do STF apoia o “Pacto pela vida e pelo Brasil”
Em reunião virtual com presidentes das seis entidades da ciência e da sociedade civil, o presidente
do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, disse que o manifesto está em sintonia com
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o Artigo 3º da Constituição. Aderiu, elogiou o documento e encaminhou aos demais ministros da
Suprema Corte através de ofício interno.
Leia mais >>

Participe da Marcha Virtual pela Ciência no Brasil!
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), junto a
suas Secretarias Regionais e Sociedades Científicas Afiliadas, somam
forças a entidades de todo o País ligadas à CT&I para a realização da
Marcha Virtual pela Ciência no Brasil no dia 07 de maio.
Você pode participar da Marcha Virtual pela Ciência no Brasil
enviando depoimentos em vídeo ou texto, fortalecendo os dois tuitaços
que serão realizados no dia, participando dos painéis online,
incentivando sua instituição a criar um evento digital, compartilhando
em suas redes sociais: o importante é que todos façam parte desse
Pacto pela Vida.
Leia mais >>

SBPC pede à Capes divulgação de dados de distribuição de bolsas
Em carta enviada nesta segunda-feira, 6, ao presidente da Agência, Benedito Aguiar, a entidade
também reitera pedido de revogação da Portaria 34.
Leia mais >>

Carta para CAPES sobre Edital 09/2020.
Foi encaminhada em 20 de abril, carta ao Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), Benedito Guimarães Aguiar Neto, com posicionamento do Fórum
de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes (FCHSSALLA) sobre o
Edital Capes de Seleção Emergencial 09/2020.
Leia mais >>

IJP Special Edition Call for Papers: COVID-19 - International Union of
Psychological Science
The purpose of this Special Issue is to encourage and publish new research on the psychological
implications of the unfolding crisis for society, populations, groups, and individuals, as well as
prevention and intervention.
Leia mais >>
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Prazo para inscrições no Prêmio para Mulheres na
Ciência da L'Oréal, UNESCO e ABC é 8 de maio
O programa Para Mulheres na Ciência, que este ano comemora 15 anos no
Brasi, tem como objetivo promover e reconhecer a participação da mulher
na ciência, favorecendo o equilíbrio dos gêneros no cenário brasileiro.
Leia mais >>

Dia da Psicologia nas Nações Unidas
Em 27 de maio, pela primeira vez, a celebração da psicologia no contexto das Nações Unidas será
virtual on-line, em uma oportunidade para a psicologia compartilhar com as Missões Permanentes da
ONU, agências da ONU, ONGs e o setor privado as atividades dos psicólogos da ONU e o papel da
psicologia na abordagem de preocupações de importância global. O Dia da Psicologia também
apresenta aos psicólogos e estudantes de psicologia o envolvimento atual e potencial da psicologia
em atividades e questões da ONU.
Leia mais >>

Abuso psicológico afeta tanto saúde mental quanto física: como
identificar
O Diretor da SBP, Prof. Dr. Maycoln Teodoro, concedeu entrevista para Sibele Oliveira, em
Colaboração para o VivaBem,
Leia no Blog da SBP >>
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32nd International Congress of Psychology - *ADIADO PARA 2021
Nova Data: 18 a 23 de Julho de 2021
Local: Praga, República Checa

Veja mais 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.
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