
Subject: 📰 Comunicados SBP - Dezembro 2022

31 | Dezembro | 2022

Junte-se a nós!
Faça parte da Sociedade que há 50 anos promove a pesquisa, o ensino e a aplicação da Psicologia

Feliz Ano Novo!

Em 2023, continuaremos lutando pela valorização da psicologia, assim como temos feito há mais de
50 anos, por entender seu potencial transformador na vida das pessoas...

Conheça a SBP

A campanha Conheça a SBP traz uma série de posts que buscam informar sobre a atuação da SBP
nas diferentes frentes...

SBP manifesta seu pesar pelo falecimento do Professor José Arvedo Flach

A Sociedade Brasileira de Psicologia lamenta profundamente o falecimento do Prof. Dr. José Arvedo
Flach, ocorrido em 02 de dezembro de 2022...

Em defesa do Espaço Ciência, em Pernambuco

SBP subscreve manifestação da SBPC em nota divulgada no dia 21 de novembro...

Nota da SBP sobre os cortes das bolsas de pós-graduação da Capes

A SBP veio a público em 07 de dezembro manifestar sua perplexidade e consternação com o
bloqueio dos recursos financeiros da CAPES feito pelo Governo Federal...

Manifesto dos coordenadores de área da Capes sobre o corte das bolsas dos pós-
graduandos

Coordenadores de área, adjuntos e de programas profissionais na CAPES expressam sua
preocupação com a forma como a educação e pesquisa têm sido tratadas pelo atual governo...

O que a SBP faz?

Segundo post da série Conheça a SBP, que visa informar sobre a atuação da SBP nas diferentes
frentes...

http://www.sbponline.org.br/2022/12/bem-vindo-2023
http://www.sbponline.org.br/2022/12/conheca-a-sbp
http://www.sbponline.org.br/2022/12/sbp-manifesta-seu-pesar-pelo-falecimento-do-professor-jose-arvedo-flach
http://www.sbponline.org.br/2022/12/em-defesa-do-espaco-ciencia-em-pernambuco
http://www.sbponline.org.br/2022/12/nota-da-sbp-sobre-os-cortes-das-bolsas-de-pos-graduacao-da-capes
http://www.sbponline.org.br/2022/12/manifesto-dos-coordenadores-de-area-da-capes-sobre-o-corte-das-bolsas-dos-pos-graduandos
http://www.sbponline.org.br/2022/12/o-que-a-sbp-faz


Quais são as publicações da SBP?

Em caráter permanente, a SBP mantém as revistas Trends in Psychology e Cadernos de Psicologia,
publicações periódicas de trabalhos científicos de alta qualidade, direcionadas especialmente…

Porque ser sócio da SBP?

Conheça os benefícios de ser um associado…

Sociedades Científicas Parceiras da SBP

A SBP tem parcerias firmadas com diferentes associações científicas buscando promover a
formação, difusão e pesquisa em Psicologia e nas suas áreas específicas de atuação…

Aviso de recesso de final de ano

Estaremos em férias coletivas no período de 23/12/2022 a 01/01/2023. Retornaremos às nossas
atividades normais no dia 02 de janeiro de 2023...

Cursos e atividades científicas da 52ª Reunião Anual online seguem disponíveis até
dia 09 de fevereiro de 2023

Todos os cursos e atividades científicas da Reunião Anual online estão gravados e disponíveis para
acesso aos congressistas até 09/02/2023. Acesse a plataforma aqui... 

Leia os artigos do Blog SBP

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados

Fique por dentro dos próximos eventos

XV CBTC 2023
Data: 18 a 21 de abril de 2023

II Congresso Internacional de Paralisia Cerebral
Royal Palm Hall - Campinas - SP

Data: 29 de abril de 2023 a 01 de maio de 2023

International Conference on Education and New Developments 2023(END 2023)
Data: 24 a 26 de junho de 2023

Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica 2023
Data: 03 a 07 de julho de 2023

http://www.sbponline.org.br/2022/12/quais-sao-as-publicacoes-da-sbp
http://www.sbponline.org.br/2022/12/porque-ser-socio-da-sbp
http://www.sbponline.org.br/2022/12/sociedades-cientificas-parceiras-da-sbp
http://www.sbponline.org.br/2022/12/aviso-de-recesso-de-final-de-ano
https://elo.iweventos.com.br/evento/52sbp/home/
http://www.sbponline.org.br/blog
http://www.sbponline.org.br/livros
http://www.sbponline.org.br/eventos
http://www.sbponline.org.br/2022/08/xv-cbtc-2023
http://www.sbponline.org.br/2022/12/ii-congresso-internacional-de-paralisia-cerebral
http://www.sbponline.org.br/2022/11/international-conference-on-education-and-new-developments-2023end-2023
http://www.sbponline.org.br/2022/12/congresso-brasileiro-de-avaliacao-psicologica-2023


75ª Reunião Anual da SBPC
Data: 23 a 29 de julho de 2023

XIV Congresso Brasileiro de Psicologia Hospitalar
14 a 16 de setembro de 2023

Mais eventos

Por meio de parceria firmada com outras entidades, a Sociedade Brasileira de Psicologia pode indicar
associados para obterem cortesia e/ou descontos para participar de eventos apoiados pela SBP. Consulte o
evento de seu interesse em sbponline.org.br/eventos

Este é um veículo de comunicação da SBP com os seus associados.
Solicitações e informações devem ser encaminhadas para comunicacao@sbponline.org.br

Siga-nos nas Redes Sociais
Facebook: @sbp.psicologia
Instagram: @sbp.psicologia

Linkedin: sbp-sociedade-brasileira-de-psicologia
YouTube: SBP Sociedade Brasileira de Psicologia

http://www.sbponline.org.br/2022/11/75a-reuniao-anual-da-sbpc
http://www.sbponline.org.br/2022/12/xiv-congresso-brasileiro-de-psicologia-hospitalar
http://www.sbponline.org.br/eventos
http://www.sbponline.org.br/eventos
https://www.facebook.com/sbp.psicologia/
https://www.instagram.com/sbp.psicologia/
https://br.linkedin.com/in/sbp-sociedade-brasileira-de-psicologia-68164b1b2
https://www.youtube.com/channel/UCkG1oASNs93XkZNMW65MNvQ
http://www.sbponline.org.br/associe-se

