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Ainda não fez sua inscrição?
Sócios da SBP adimplentes em 2020 podem inscrever-se pagando valores reduzidos.
Consulte as taxas de inscrições
A programação desta edição comemorativa da Reunião Anual está sendo preparada para que
represente o que há de melhor na produção científica nacional e internacional em Psicologia.
Clique aqui e saiba porque participar da RA online

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

No dia 27 de agosto, foi comemorado o Dia da
psicóloga e do psicólogo, na data, a Sociedade
Brasileira de Psicologia (SBP) parabenizou estes
profissionais que atuam na promoção da saúde e
do bem-estar, dentro de uma estrutura de direitos
humanos, com o objetivo da melhoria da qualidade
de vida.
Leia mais >>

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=4KJyE&u=zT0yI&z=EEDh9oM&o=pp_1
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A humanidade precisa de psicologia e psicólogos agora mais do que nunca
A Sociedade Brasileira de Psicologia, juntamente com cerca de 60 outras associações de psicólogos
em todo o mundo, colaborou em uma declaração destacando as contribuições críticas do campo e por
que precisamos delas. A declaração foi lançada em 17 de agosto, simultaneamente em todos os
países participantes, utilizando a #humanityneedspsychology.
Leia mais >>

Regina Helena Campos é premiada por suas contribuições à história da
psicologia
Professora do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da Faculdade de Educação (FaE), da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), recebeu da Society for the History of Psychology
(SHP) o Career Achievement Award, prêmio que, desde 2000, é concedido a profissionais que
tenham dado contribuições “notáveis, sustentáveis e incomuns” para a história da psicologia ao longo
da carreira. A Profa. Regina é associada plena da SBP.
Leia mais >>

CFP realiza pesquisa sobre condições de trabalho da categoria no contexto da
pandemia
A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) convidou psicólogas e psicólogos de todo o país para
participar da pesquisa “Condições de trabalho de psicólogas e psicólogos durante a pandemia do
coronavírus”. A iniciativa do Conselho Federal de Psicologia (CFP) recebeu as participações até 30
de agosto.
Leia mais >>

CFP e ABEP lançam recomendações
https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=4KJyE&u=zT0yI&z=EEDh9oM&o=pp_1
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sobre práticas e estágios remotos em
tempos de pandemia
Direcionado a coordenadoras(es) de curso,
orientadoras(es), supervisoras(es), docentes e
estudantes de Psicologia, o material apresenta
orientações sobre atividades práticas e estágio
emergencial remoto para o período da pandemia.
Além disso, traz um breve histórico referente aos
regramentos legais e atividades desenvolvidas no
período da pandemia e elucida o processo de
construção das recomendações, problematizando
ainda as características do campo e suas
implicações para a formação.
Leia mais >>

A Sociedade Brasileira de
Psicologia (SBP) convida seus
associados a participarem da
PsychSolutions Competition.
A American Psychological Association (APA)
está realizando a competição PsychSolutions
para unir associações psicológicas nacionais
e seus membros em todo o mundo em um
esforço para elevar o campo da psicologia e
seu papel crítico na melhoria dos resultados
de saúde mental em todo o mundo.
O vencedor selecionado receberá uma bolsa
de US $ 10.000 e a oportunidade de trabalhar
com a APA para criar um vídeo promocional
destacando sua iniciativa global de saúde.
Leia mais >>

O Projeto TelePSI é uma iniciativa do Ministério da
Saúde que, em parceria com o Hospital de
Clínicas de Porto Alegre, oferece teleconsulta
psicológica e psiquiátrica para manejo de
estresse, ansiedade, depressão e irritabilidade em
profissionais da saúde, estudantes da área da
saúde que estejam realizando qualquer prática
profissional, professores de todos os níveis de
educação e profissionais de serviços essenciais
A ação conta com a colaboração e apoio do GT de
Enfrentamento SBP COVID-19
Leia mais>>

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=4KJyE&u=zT0yI&z=EEDh9oM&o=pp_1
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Curso de Psicologia Hospitalar da Sociedade Brasileira de Psicologia
O Curso de Psicologia Hospitalar é fruto de uma parceria entre a Manole - Editora, Livraria Online e
Cursos e a Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) que tem como 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 >>

Webinar: Psicologia Hospitalar em tempos de pandemia
O webinar contou com a participação das associadas da SBP, professoras Elisa Kern de Castro
(Universidade Lusíada de Lisboa (Portugal), Katie Moraes de Almondes (UFRN) e Maria Cristina
Miyazaki (FAMERP), foi transmitido ao vivo no dia 05 de agosto, e encontra-se disponível no canal da
Manole Educação .Assista aqui >>

Estimulação da atenção para crianças e adolescentes
Autores/Organizadores: Priscila Lima Cerqueira Ferreira Sertori, Antonio de
Pádua Serafim, Cristiana Castanho de Almeida Rocca.
Editora: Malole
Número de páginas: 272

Métodos e procedimentos de pesquisa em Ciências Humanas e
Psicologia
Autor: Brigido Vizeu Camargo livro brigido
Editora: CRV
Ano de lançamento: 2020

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=4KJyE&u=zT0yI&z=EEDh9oM&o=pp_1
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Role of Psychology in Fighting Covid-19 Pandemic: international perspective
Data: 16 a 17 de setembro de 2020
ONLINE
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

72ª Reunião Anual da SBPC
Data: 01 a 04 de setembro de 2020
ONLINE
I COnTCC e VI JoTCC
Data: 02 a 04 de setembro de 2020
ONLINE
XXIX Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental
Data: 02 a 06 de setembro de 2020
ONLINE
VI Jornada Paulista de Psicologia em Reprodução Assistida
Data: 26 de setembro de 2020
ONLINE
50ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
Data: 27 a 30 de outubro de 2020
ONLINE
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.

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=4KJyE&u=zT0yI&z=EEDh9oM&o=pp_1
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