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Assunto Comunicados SBP Nº 24 - DEZEMBRO/2019
De Comunicação SBP <comunicacao@sbponline.org.br>
Remetente <comunicacao_578500@getresponse-mail.com>
Para Comunicação SBP <comunicacao@sbponline.org.br>
Responder para <comunicacao@sbponline.org.br>
Data 30/12/2019 12:49

Este é um veículo de comunicação da SBP com os seus associados.
As informações podem ser enviadas para comunicacao@sbponline.org.br para que possamos

divulgá-las.

Nº24 - 30/Dezembro/2019
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São boas as expectativas a partir de 2020!
Em 2020 a SBP completa 50 anos de fundação. Para comemorar, serão realizadas
diversas atividades ao longo do ano, nas quais esperamos contar com a participação
dos sócios. 

Lançaremos uma campanha para criação de um selo comemorativo dos 50 anos da
SBP. A memória da SBP apenas existe por meio do que os sócios viveram na
Sociedade. Fique atento e participe das ações comemorativas.

A partir de 2020 os sócios da SBP terão acesso exclusivo a Trends in Psychology, que
passa a ser editada em parceria com a Springer. Também em 2020 a Cadernos de
Psicologia reiniciará suas atividades e os e-books continuarão acessíveis e publicados
pela SBP.

Apoie e participe da SBP. Renove sua anuidade, divulgue a SBP e convide novos
sócios. Associações científicas fortes são fundamentais nesse momento de
ataque à ciência e de recrudescimento do pensamento anticientífico.

Ronaldo Pilati
Presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia
Em nome da Diretoria (gestão 2020-2021)
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SBP endossa e divulga manifesto da SBPC em defesa da
Democracia e da Constituição

O documento ressalta a necessidade da construção de um projeto nacional que,
coerente com o que prevê a Carta Magna, conduza ao desenvolvimento sustentável
do País e possibilite o estabelecimento de uma sociedade livre, justa e solidária.

Leia mais >>

SBPC lança caderno com balanço da
política científica brasileira em 2019

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) lançou em 19 de
dezembro, o  caderno "A Política Brasileira de CT&I e as manifestações da SBPC". A
publicação, disponível para download gratuito no site da entidade, traz um balanço da
política científica do País no ano de 2019 e destaca a intensa atuação da comunidade
científica junto ao governo ao longo de todo ano.

Leia mais >>

Informamos que a Secretaria da SBP está em período de recesso de
23/dez/19 à 03/jan/2020.
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A Psicologia recebe, pela primeira vez, o Grande Prêmio
CAPES de Tese na grande área de Humanidades.
A representante da área de Psicologia para o Prêmio CAPES de Tese 2019,
"Coparenting across the transition to parenthood: Qualitative evidence from
South-Brazilian families", foi defendida por Beatriz Schmidt no Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
com orientação do prof. Cesar Piccinini e coorientação da profa. Giana Frizzo e da
profa. Sarah Schoppe-Sullivan (Ohio State University/Estados Unidos)

Leia mais >>

PROPSICO - Psicologia Clínica e da Saúde

Desenvolvido pelo Secad em parceria com a SBP e profissionais consagrados, oferece
certificação de até 190 horas.

O Programa de Atualização em Psicologia Clínica e da Saúde (PROPSICO) que tem
como objetivo complementar a formação dos profissionais por meio de uma plataforma
digital e livros físicos.  

Leia mais >>
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Sociedade Brasileira de Psicologia - Av. Prof João Fiusa 1901 sala 710, 14024250, Ribeirão Preto,
Brazil

Você pode cancelar sua assinatura ou alterar os seus dados de contato a qualquer momento.

Powered by:

Fórum Mundial para Mulheres na Ciência: Brasil 2020 e 4ª Conferência Internacional de
Mulheres na Ciência sem Fronteiras
Data: 10 e 14 de fevereiro de 2020
Local: Academia Brasileira de Ciências e o Museu do Amanhã - Rio de Janeiro/RJ

XII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense
Data: 13 a 15 de fevereiro de 2020
Local: UNED - Faculdad de Psicología - Madrid
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