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Nº 35 - 30/Setembro/2020 

A 50ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira
de Psicologia superou expectativas
Agradecimentos da SBP a todos os palestrantes, comissão
científica, avaliadores, comissão organizadora, monitores e
congressistas que tornaram possível a realização desta 50ª
Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, com o
sucesso da primeira edição totalmente online!

1171 participantes (811 estudantes e 360 profissionais) acompanharam durante os dias 27 a 30 de
outubro, 6 conferências internacionais, 7 conferências nacionais, 14 sessões especiais, 35 cursos, 20
simpósios, 33 mesas redondas e 72 sessões coordenadas e mais de 600 painéis que envolveram
cerca mil trabalhos científicos apresentados o. Todo o conteúdo da 50ª Reunião Anual da SBP,
inclusive os cursos, foi liberado para acesso por mais 30 dias, prazo que se encerra hoje, 30 de
novembro. Leia mais >>

Instituição Parceira da Ciência Psicológica
Cerca de 300 instituições de ensino superior de todo o país e exterior, além de clínicas, consultórios
particulares, prefeituras, secretarias públicas, tribunais de justiça, hospitais e laboratórios foram
representadas pelos congressistas na 50ª Reunião Anual. Com o objetivo de reconhecer este
empenho e participação, a SBP confere às 10 instituições com maior frequência, o título
de: Instituição Parceira da Ciência Psicológica. Leia mais >>

Premiação de Painéis (categorias graduação, mestrado e doutorado)
Conheça os vencedores da premiação de Painéis apresentados durante a 50ª Reunião Anual, que
tem o objetivo de reconhecer a qualidade dos trabalhos científicos em Psicologia, tanto nos aspectos
científicos quanto sociais. Leia mais >>

O Diagnóstico das Ciências Humanas, Sociais Aplicadas, Linguística,
Letras e Artes (CHSSALLA) no Brasil foi publicado pelo Centro de Gestão
e Estudos Estratégicos (CGEE)
O livro apresenta os resultados de uma pesquisa que confirma a importância e a transversalidade das
Ciências Humanas e Sociais, Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes (CHSSALLA) para o
desenvolvimento equilibrado da ciência, da tecnologia e, importante frisar, da inovação no Brasil. Leia
mais >>

Novembro Azul - Mês da Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de
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Próstata
A SBP participa da campanha de Prevenção e Diagnóstico do Câncer de Próstata divulgando em
suas redes sociais.

20 de novembro - Dia da Consciência Negra
 SBP divulga vídeo sobre sobre como a Psicologia pode atuar no combate ao racismo em seu canal

do YouTube e redes sociais.
 Assista o vídeo >>

SBP manifesta apoio a carta que pede votação da PEC 24 ainda este ano.
Em documento enviado ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a SBPC, ABC,
Andifes, Confap, Conif, Confies, Consecti e IBCIHS, com apoio de mais de 70 entidades científicas e
acadêmicas, solicitam “tratamento de urgência” para a aprovação da Proposta que exclui as despesas
de recursos próprios das Universidades e Institutos Federais dos limites do Teto de Gastos. Leia mais
>>

SBP subscreve a “Carta da Cidade de Natal”, divulgada pela SBPC em
defesa da ciência, educação e desenvolvimento sustentável para o século
XXI
A “Carta da Cidade de Natal” é um manifesto em defesa da ciência e tecnologia, da educação de
qualidade em todos os níveis, do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável e da democracia no
País. Leia mais >>

 

SBP participará da programação de
dezembro da 72ª Reunião Anual da SBPC
Com o tema “Ciência, Educação e Desenvolvimento
Sustentável para o Século XXI”, o quarto e último ciclo da
versão estendida e virtual da 72ª Reunião Anual da SBPC
acontece de 30 de novembro a 4 de dezembro e contará com
a participação de cientistas importantes de todas as áreas do
conhecimento. Veja a programação científica

As atividades da programação promovidas pela SBP serão transmitidas ao vivo no dia 02 de
dezembro pelo canal SBP do YouTube.

 
09h-10h  Conferência: Compreensão pública do pensamento científico: A Psicologia das
Crenças (SBP)

 Conferencista: Ronaldo Pilati (UnB)
Apresentadora: Fernanda Sobral (SBPC/UnB)

 
15h-17h  Mesa-redonda: Desenvolvimento sensorial e cognitivo de bebês expostos ao Zika
vírus no nordeste e no sudeste do Brasil (SBP)

 Coordenadora e palestrante: Dora Fix Ventura (USP)
 Palestrantes: Silvana Alves Pereira (UFRN) e Suellen Mary Marinho dos Santos Andrade (UFPB)

 

ONU e parceiros lançam novo Roteiro de Pesquisa para guiar para a
recuperação da COVID-19

 A COVID-19 tem exposto acentuadas desigualdades, fragilidades e práticas insustentáveis que têm
intensificado o impacto da pandemia. De acordo com estimativas da ONU, 71 milhões de pessoas
serão levadas para a extrema pobreza em 2020.

 Para enfrentar imediatamente as consequências complexas de saúde, humanitárias e
socioeconômicas enquanto impulsiona rápidos esforços de recuperação, as Nações Unidas lançaram
o Roteiro de Pesquisa para Recuperação da COVID-19, encorajando pesquisa direcionada para
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respostas baseadas em dados, que foquem particularmente nas necessidades das pessoas deixadas
para trás. Leia mais >>

2021 Call for Applications: Jacobs Foundation Research Fellowship
Program
Deadline for submission: January 11, 2021

 The Jacobs Foundation Research Fellowship Program is a globally competitive fellowship program for
early and mid-career researchers whose work is dedicated to improving the development, learning and
living conditions of children and youth. The relevant disciplines include, but are not limited to,
education sciences, psychology, economics, sociology, family studies, media studies, political science,
linguistics, neurosciences, and medical sciences. Leia mais >>

 

40% OFF no Curso de Psicologia Hospitalar da Sociedade Brasileira de
Psicologia

 Fruto de uma parceria entre a Manole - Editora, Livraria Online e Cursos e a SBP 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. Conheça aqui
>> 

PROPSICO - Psicologia Clínica e da Saúde
 A Atualização é desenvolvida pelo Secad/Artmed em parceria com a SBP e profissionais

consagrados, oferece certificação de até 190 horas. November Artmed até 30% OFF. Conheça aqui
>>

SBP Ebooks 
 Os SBP E-books são publicações da Sociedade
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Brasileira de Psicologia, em formato de livros
publicados online, de autoria de sócios, ou
organizadas por sócios, para divulgação de
temáticas relevantes na área de Psicologia. Leia
mais >>

78th Annual Conference International Concil of Psychologists - ICP 2020 Virtual
 Data: 11 a 13 de dezembro de 2020

 ONLINE 

72ª Reunião Anual da SBPC
 Data: 1º a 4 de dezembro de 2020

ONLINE
 

I Simpósio Internacional de Neurologia Einstein na Velocidade da Luz
 Data: 01 e 02 de Dezembro de 2020

ONLINE

II Simpósio de Atenção a Saúde Mental no Hospital Geral
 Data: 02 e 03 de dezembro de 2020

 ONLINE

XIX Seminário Internacional Lahmiei-Autismo homenageia o Prof. Fred Keller, e comemora os
60 anos da introdução da ABA no Brasil

 Data: 30 de janeiro de 2021

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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