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

Profa. Dra. Katie Almondes, membro da Diretoria da SBP, ministrou minicurso no VIII
Encontro de Estudantes da ABPMC 

Dra. Katie Almondes, Professora Associada do Departamento de Psicologia e Pós-graduação em
Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte….

SBPC alerta para ameaças graves à pós-graduação brasileira

A SBPC se manifesta veementemente contra a judicialização e interferência injustificada nos
processos de avaliação da pós-graduação…

Dia Mundial da Doença de Alzheimer e Dia Nacional de Conscientização da Doença de
Alzheimer 

A Sociedade Brasileira de Psicologia em parceria com a Associação Brasileira de Alzheimer
enfatizam a conscientização da doença de Alzheimer …

Chamada Pública para bolsa de Pós-Doutorado no PPGPSI/UFS

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Sergipe
torna pública a abertura de inscrições,…

Inscreva-se aqui!  2º lote de desconto até 20/10

http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.sbponline.org.br/2022/09/profa-dra-katie-almondes-diretora-da-sbp-ministra-minicurso-no-viii-encontro-de-estudantes-da-abpmc
http://www.sbponline.org.br/2022/09/sbpc-alerta-para-ameacas-graves-a-pos-graduacao-brasileira
http://www.sbponline.org.br/2022/09/dia-mundial-da-doenca-de-alzheimer-e-dia-nacional-de-conscientizacao-da-doenca-de-alzheimer
http://www.sbponline.org.br/2022/09/chamada-publica-para-bolsa-de-pos-doutorado-no-ppgpsiufs
https://www.ra.sbponline.org.br/inscricoes


O valor da inscrição é único, independente de participação do inscrito de forma presencial e/ou
online...

Painéis: 07 de outubro é o último dia para envio do vídeo de sua apresentação

Os autores cujos resumos foram aprovados deverão preparar uma apresentação do seu trabalho
em vídeo, de acordo com as instruções de envio...

Programação presencial e programação online

Com certificação de 30 horas de atividades científicas + certificados individuais de cada curso
online. Consulte a programação presencial e a programação online...

Agenda 2030 e o papel da Psicologia nos 17 ODS

Saiba mais sobre cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sua relação com a
Psicologia. ..

Novos  artigos publicados no Blog SBP

Apaixonado por formigas, foi pioneiro no estudo do comportamento animal

Onde a inação vai levar todos nós, como sociedade?

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:

Livros ›

F i que por dentro dos próximos eventos :

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

20º Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida | ABQV e Lançamento do
Movimento Gerar Bem Estar

 04 / outubro / 2022

I Congreso Iberoamericano de Psicología - Arequipa Perú 2022
07 a 09 / outubro / 2022

I Congresso Internacional de Oncologia Pediátrica
Data: 13 a 15 / outubro / 2022

52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
Data: 26 a 28 / outubro / 2022

https://www.ra.sbponline.org.br/2022/09/paineis-07-de-outubro-e-o-ultimo-dia-de-envio-do-video-de-sua-apresentacao
https://www.ra.sbponline.org.br/programacao
https://www.ra.sbponline.org.br/2022/05/agenda-2030-e-o-papel-da-psicologia-nos-17-ods
http://www.sbponline.org.br/blog
http://www.sbponline.org.br/2022/09/apaixonado-por-formigas-foi-pioneiro-no-estudo-do-comportamento-animal
http://www.sbponline.org.br/2022/09/onde-a-inacao-vai-levar-todos-nos-como-sociedade
http://www.sbponline.org.br/livros
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/2022/09/20o-congresso-brasileiro-de-qualidade-de-vida-abqv-e-lancamento-do-movimento-gerar-bem-estar
http://www.sbponline.org.br/2022/08/i-congreso-iberoamericano-de-psicologia-arequipa-peru-2022
http://www.sbponline.org.br/2022/07/i-congresso-internacional-de-oncologia-pediatrica
https://www.ra.sbponline.org.br/


Congresso Brasileiro de Cefaleia
Data: 27 e 29 / outubro / 2022

Mais eventos

Por meio de parceria com outras entidades, a Sociedade Brasileira de Psicologia pode indicar associados
para obterem cortesia e/ou conceder 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 respeitadas 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
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