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Faça parte da Sociedade que há 50 anos promove a pesquisa, o ensino e a aplicação
da Psicologia.

Associação Nacional de Psicologia da Ucrânia lança curso online sobre mudanças
climáticas

Nos dias de hoje, a atenção de todo o mundo está voltada para o tema das mudanças climáticas. A
Associação Nacional de Psicologia da Ucrânia…

Ebook da Global Psychology Alliance 'Climate Action and Global Psychology'

Temos o prazer de informar que a New Zealand Psychological Society, editora do Ebook da Global
Psychology Alliance 'Climate Action and Global Psychology', abriu o…

Black November 40% SBP e Secad Artmed  SBP e Secad Artmed promove Black November
com 40% de desconto para associados na atualização em psicologia …

FAPESP cria plano para ampliar equidade, diversidade e inclusão

Fonte: Pesquisa FAPESP Fabrício Marques22 nov 2022

As primeiras trilhas do estudo do comportamento animal no Brasil

Fonte: Pesquisa FAPESP Danilo Albergaria18 nov 2022 Algumas formigas voltavam para o ninho,
trêmulas e desorientadas, e outras “reduziam a marcha nas próximas do…

Publicação de Resumos da 52ª Reunião Anual da SBP

Prezado(a) congressista, É com enorme prazer que compartilhamos nossa alegria pela realização
da 52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, entre 26 e 28 de…
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Cursos e atividades científicas online disponíveis por 3 meses (até dia 09/02/2023)

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

Artigos publicados no Blog SBP

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:

livros

F i que por dentro dos próximos eventos :

Congresso Brasileiro do Sono 2022
30 de novembro de 2022 a 03 de dezembro de 2022

4º Seminário Internacional de Educação em Ciências da Vida (SIECVida)
13 a 15 de dezembro de 2022

XV CBTC 2023
18 a 21 de abril de 2023

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

SBPC abre inscrições para sua 75ª Reunião Anual
23 a 29 de julho 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
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