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Ainda não viu o que te espera na 50ª Reunião Anual da SBP?
Confira a nossa Programação Científica>>
Conferências, Simpósios e Mesas-Redondas, oferecidos pelos mais importantes
pesquisadores nacionais e internacionais e profissionais com vasta e reconhecida experiência
Cursos nas diversas áreas da psicologia, com temas relevantes para a atuação profissional
Painéis e Sessões Coordenadas envolvendo de cerca de 900 comunicações de pesquisa
Informações atualizadas sobre o avanço da ciência em mais de 20 diferentes áreas da
Psicologia
Participação de estudantes, professores e profissionais da Psicologia de todas as
regiões do país e, também, estrangeiros
Interação com outros participantes do evento, garantindo momentos de descontração, bate
papo e trocas profissionais.
Inscreva-se agora! (2º lote com desconto até 20/10/2020)

Confira os artigos de Trends in Psychology
publicados na Springer
A RevistaTrends in Psychology / Temas em Psicologia é um
periódico oficial da Sociedade Brasileira de Psicologia.
** Sócios da SBP têm acesso gratuito ao conteúdo exclusivo.
Leia mais>>

Meninas na Ciência: SBPC lança edital do 2º Prêmio
Carolina Bori Ciência & Mulher
Nesta edição, a premiação será concedida a uma estudante do
Ensino Médio e a uma da Graduação, cujas pesquisas de iniciação
científica demonstrem criatividade, boa aplicação do método
científico e potencial de contribuição com a ciência no futuro. As
inscrições estão abertas até 31 de outubro.
Leia mais>>

International Society of Political Psychology (ISPP)
faz chamada para artigos de divulgação científica
Este ano a chamada para publicação no blog do ISPP é exclusiva
para quem faz pesquisa empírica relacionada a temas da
psicologia política e vive na América Latina.
Leia mais>>

Role of Psychology in Fighting Covid-19 Pandemic: international perspective
A Diretora Profa. Lisiane Bizarro representou o GT de enfrentamento da Pandemia SBP Covid-19 em
evento internacional, realizado no dia 16 de setembro, onde especialistas de associações
psicológicas europeias, asiáticas, norte e sul-americanas e africanas discutiram pontos de vista sobre
a pandemia de COVID-19 e contribuição psicológica para lidar com ela. A conferência foi apoiada
pela International Union of Psychological Sciences (IUPsyS) e European Federation of Psychologists
’Associations (EFPA)
Leia mais>>

CAMPANHAS APOIADAS PELA SBP

10 de setembro - Dia mundial de Prevenção do Suicídio
A SBP participa do Setembro Amarelo, campanha brasileira de combate e prevenção ao suicídio.
Leia mais>>

21 de setembro - Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência
Instituído pela Lei Federal n° 11.133/2005, marca a luta pelo direito a uma sociedade inclusiva e
igualitária.

23 de setembro - Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de
Mulheres e Crianças
A data foi sancionada com o objetivo de mobilizar a sociedade para o engajamento com o tema.
Denuncie. Disque Direitos Humanos. Disque 100.

Pesquisa Nacional e-Psi
O impacto da pandemia no futuro da psicologia
Participe desta pesquisa pioneira desenvolvida pela Sociedade
Brasileira de Psicologia, Bee Touch - Inovação e Gestão em
Saúde e Vetor Editora e nos ajude a traçar o perfil dos
profissionais da psicologia no Brasil.
Acesse https://bit.ly/epsipesquisa e responda a pesquisa!

SBP e Manole Educação promovem Webinar
gratuito com o Tema "O atendimento
psicológico do paciente internado na UTI com
Covid"
A palestrante Aline Daniela Fernandes Lopes é especialista
em Psicologia Hospitalar pelo HCPA. Psicóloga referência
na unidade de Emergência e UTIs adulto e preceptora do
programa de Residência Multiprofissional no Hospital São
Lucas da PUCRS.
O vídeo do Webinar está disponível no YouTube da Manole
Educação. Assista aqui>>

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: 6 a 9 de outubro de 2020
ONLINE
50ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
Data: 27 a 30 de outubro de 2020
ONLINE
ILDA 2020: Conversas com um psicólogo psicofísico acerca de Inteligência, Liderança, Dor e
Amor
Data: 06, 08,13 e 15 de outubro de 2020
ONLINE
Curso Breve online "Psicologia da Pandemia"
Data: 28 de outubro, 4, 11 e 18 de novembro de 2020
ONLINE
Veja mais eventos da área aqui >>
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