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Este é um veículo de comunicação da SBP com os seus associados. Informações devem ser enviadas para
comunicacao@sbponline.org.br.
Nº 31 - 31/Julho/2020

Apresente seu trabalho científico na 50ª Reunião Anual da SBP, a primeira
100% online
Atenção:
15/08 - Final de prazo para envio de trabalhos de Painéis e Sessões Coordenadas.
Leia mais >>

Encontre o curso ideal para você!
Ministrados por especialistas renomados nas diversas áreas da Psicologia, com temas relevantes
para a atuação profissional, os mais de 25 minicursos são oferecidos gratuitamente aos já inscritos na
Reunião Anual e estarão disponíveis online na plataforma do evento durante toda a RA, sendo
possível assistir a quantos minicursos desejar.
Leia mais >>

Vai participar da 50ª Reunião Anual da SBP?
Confirme presença ou marque seu interesse em nosso evento pelo Facebook da SBP. Fique por
dentro das notícias e convide seus amigos para a comunidade da RA. Acesse @sbp.psicologia

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=axuDZ&u=zT0yI&z=EQciJqb&o=pp_1
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No dia 08 de julho foi comemorado o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional do Pesquisador,
aproveitando a data a SBP reiterou os objetivos da entidade.
Leia mais >>

SBP subscreve manifesto pela liberação total do FNDCT
Manifesto pela liberação total de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT), principal fonte de recursos para pesquisa no País foi lançado em 08 de julho.
Leia mais >>

Lançamento do Curso de Psicologia Hospitalar da Sociedade Brasileira
de Psicologia
Desenvolvido pela Manole em parceria com a SBP e profissionais consagrados tem o objetivo
oferecer aos psicólogos interessados na área da Psicologia Hospitalar atualizações e discussões
sobre as principais temáticas da área na atualidade, por meio de conteúdos teóricos e práticos (casos
clínicos), a fim de que atuem com habilidade e desenvoltura na área.
Leia mais >>

Pesquisa Nacional e-Psi - O impacto da pandemia no futuro da psicologia
A iniciativa pioneira da SBP, Bee Touch e Vetor Editora com a intenção de obter um panorama da
atuação da(o) psicologa(o) e direcionar esforços para o desenvolvimento tecnológico, o fortalecimento
profissional da área e a valorização da ciência psicológica convida profissionais da psicologia a
participarem de uma pesquisa nacional.
Colabore respondendo a pesquisa em bit.ly/epsipesquisa

SBP faz parte da articulação que lança site "Saúde Mental e Covid-19"
como estratégia de enfrentamento à pandemia
A iniciativa tem o objetivo de reunir, em um mesmo espaço, conteúdos, informações, notícias,
cursos, materiais de orientação sobre saúde mental que possam auxiliar na prática profissional
neste período de pandemia da Covid-19.
Leia mais >>

SBP foi representada no ato virtual de lançamento do site Saúde Mental e
Covid-19, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), em 16
de julho.
Leia mais >>
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SBP se manifesta sobre estágio profissional em psicologia
Em virtude das medidas de isolamento social, o que impede aglomerações, as práticas precisam ser
repensadas, incorporando novas tecnologias. Apesar de defender que os estágios sejam
implementados preferencialmente no modo presencial, a Diretoria da SBP chama atenção ao fato de
que vivenciamos atualmente uma situação que exige criatividade e soluções inovadoras, as quais
poderão ou não serem incorporadas ao ensino da psicologia futuramente.
Leia a manifestação da SBP na íntegra >>

IUPsyS divulga Pesquisa sobre a resposta da psicologia à emergência
global de saúde pública causada pelo novo Coronavírus (COVID-19)
A pesquisa que teve a participação da SBP foi realizada em maio / junho de 2020.
Uma visão geral dos resultados da pesquisa para o Brasil e a América Latina foi divulgada pela
IUPsyS.
Leia mais >>

Nota de pesar pelo falecimento da Profa. Regina Célia
Gomes de Sousa
A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) comunicou com grande tristeza
o falecimento de nossa associada efetiva, Professora Regina Brito em 22 de
julho de 2020.
Lamentando essa perda importante para a psicologia brasileira, externou
sua solidariedade e pêsames aos seus alunos, colegas e familiares.
Leia aqui a nota do Prof. Olavo Galvão, Conselheiro da SBP e Professor
titular do PPG Neurociências e Comportamento, UFPA, instituição onde a
Profa. Regina atuava.

APA 2020
Data: 06 a 08 de agosto de 2020
Local: ONLINE
32nd International Congress of Psychology
Data: ICP 2020 Rescheduled to 18-23 July 2021
Local: Praga, República Checa
XIII International Congress of Clinical Psychology
Data: 11-14 de noviembre, 2020
Local: Santiago de Compostela (ESPAÑA)
100% ONLINE o 100% PRESENCIAL
Associados da SBP tem o benefício de 50% desconto na inscrição.
Prazos de submissão de comunicações oral e escrita (posters), casos clínicos, sessões clínicas e
simpósios: 23 de julho de 2020

10ª Reunião IBNeC e CNdoPR 2020
Data: 24 a 28 de agosto de 2020
Local: ONLINE
I COnTCC e VI JoTCC
Data: 02 a 04 de setembro de 2020
https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=axuDZ&u=zT0yI&z=EQciJqb&o=pp_1
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Local: ONLINE
XXIX Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental
Data: 02 a 06 de setembro de 2020
Local: ONLINE
50ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
Data: 27 a 30 de outubro de 2020
Local: ONLINE
Congresso Brasileiro do Sono 2020
Data: 03 a 05 de dezembro de 2020
Local: Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo / SP
Veja mais eventos da área aqui >>

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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