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

Agradecimentos da SBP pela 52ª Reunião Anual

Agradecimentos a todos os palestrantes, ministrantes de cursos, comissão científica, avaliadores, comissão
organizadora e congressistas que tornaram possível a realização desta 52ª Reunião Anual ...

Saiba quem foram os vencedores da Premiação de Painéis da 52ª Reunião Anual

Conheça os vencedores da Premiação de Painéis em 2022 Prêmio Reinier Johannes Antonius
Rozenstraten(categoria Graduação) 3º Lugar: AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO
"UFPR NAS ESCOLAS"…

A 52ª Reunião Anual da SBP terá início esta semana!

A 52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia será realizada com programação online
(através de plataforma digital) e programação presencial no Cesmac-Centro Universitário, em…

Dia Mundial da Saúde Mental

No dia 10 de outubro é celebrado o dia mundial da saúde mental. Nesta data, a SBP vem
relembrar que a saúde mental é um…

Novos artigos publicados no Blog SBP

Veja vídeo da Sociedade Brasileira de Psicologia na série “200 anos da Ciência brasileira”

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:

Livros

http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.sbponline.org.br/2022/10/agradecimentos-da-sbp-pela-52a-reuniao-anual
http://www.sbponline.org.br/2022/10/saiba-quem-foram-os-vencedores-da-premiacao-de-paineis-da-52a-reuniao-anual
http://www.sbponline.org.br/2022/10/a-52a-reuniao-anual-da-sbp-tera-inicio-esta-semana
http://www.sbponline.org.br/2022/10/dia-mundial-da-saude-mental
http://www.sbponline.org.br/blog
http://www.sbponline.org.br/2022/10/veja-video-da-sociedade-brasileira-de-psicologia-na-serie-200-anos-da-ciencia-brasileira
http://www.sbponline.org.br/livros


Fique por dentro dos próximos eventos:

Série de Webinars: Psicologia e Direitos Humanos
11 de julho de 2022 a 18 de novembro de 2022

VIII Simpósio sobre Controle Aversivo
07 e 08 de novembro de 2022

8th International Congress of Clinical and Health Psychology in Children and
Adolescents

16 a 19 de novembro de 2022

25ª Campanha Nacional Gratuita em Diabetes, de Prevenção das Complicações,
Detecção, Orientação e Educação

21 a 26 de novembro de 2022

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

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

www.sbponline.org.br

http://www.sbponline.org.br/eventos
http://www.sbponline.org.br/2022/06/serie-de-webinars-psicologia-e-direitos-humanos
http://www.sbponline.org.br/2022/10/viii-simposio-sobre-controle-aversivo
http://www.sbponline.org.br/2022/04/8th-international-congress-of-clinical-and-health-psychology-in-children-and-adolescents
http://www.sbponline.org.br/2022/09/25a-campanha-nacional-gratuita-em-diabetes-de-prevencao-das-complicacoes-deteccao-orientacao-e-educacao
http://www.sbponline.org.br/2022/03/congresso-brasileiro-do-sono-2022
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://sbponline.org.br/

