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Compartilhe seu conhecimento, 
envie seu trabalho!

  
 
 
 
Inscrição com valor reduzido para
sócio/SBP quite em 2019.

  
 

www.ra.sbponline.org.br
  

 
 

Resultado do Edital de Textos Científicos para o blog SBP
 
Conheça os textos selecionados do Edital para publicações no blog da SBP.
 
Leia mais >>

Assunto: Comunicados SBP Nº 16 - Abril/2019

Like 0 Tweetar 0 Share 0 Salvar 0 0 AssinarAssinar

http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.sbponline.org.br/2019/03/estao-abertas-as-inscricoes-para-49a-reuniao-anual-da-sociedade-brasileira-de-psicologia
http://ra.sbponline.org.br/inscricoes
http://ra.sbponline.org.br/
http://www.sbponline.org.br/2019/04/resultado-do-edital-de-textos-cientificos-para-o-blog-sbp
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fpt.grnewsletters.com%2Farchive%2Flista_de_teste_%2F748900802.html%3Fshow_schedule%3Dyes%26u%3DzT0yI&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Comunicados%20SBP%20N%C2%BA%2016%20-%20Abril%2F2019&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fpt.grnewsletters.com%2Fr%2F3ullI%2FE%2FzT0yI%3Ft%3D
https://pt.grnewsletters.com/rss/lista_de_teste_
https://pt.grnewsletters.com/r/3ullI/E/zT0yI?p=


Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) apoia e divulga manifesto da
SBPC em defesa das ciências Humanas e Sociais
 
Em nota pública divulgada na ultima sexta-feira, 26 de abril, a Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) contesta proposição do presidente da República de cortar
investimentos federais para faculdades de Filosofia e Sociologia e defende que essas
disciplinas oferecem contribuições “imprescindíveis” para o desenvolvimento de pesquisas e
políticas públicas.
 
Leia mais >>

  

PROPSICO - Psicologia Clínica e da Saúde, desenvolvido pelo Secad em
parceria com a SBP e profissionais consagrados, oferece certificação de
até 190 horas.
 
O Programa de Atualização em Psicologia Clínica e da Saúde (PROPSICO) é fruto de uma
parceria entre o SECAD (Artmed Panamericana) e a Sociedade Brasileira de Psicologia
(SBP) que tem como objetivo complementar a formação dos profissionais por meio de uma
plataforma digital e livros físicos.

  
Leia mais >>

 

Este ano na Reunião Anual da SBP será realizado o 1º Congresso de Psicologia
Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente

  
A Diretoria da ABRAPA cumprimenta a todos e comunica a parceria com a SBP para
realização conjunta dos dois eventos, ficando nossa Associação encarregada de organizar a
Seção Psicologia Ambiental da 49ª Reunião Anual da SBP, que constitui assim nosso
Primeiro Congresso.
 
Leia mais >>
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Chamada Pública para o Programa Ciência na Escola do MCTIC e CNPq
  

O objetivo desta chamada é financiar projetos de pesquisa, intervenção e avaliação, nas
diversas áreas do conhecimento, em questões relacionadas ao ensino de ciências na
educação básica (anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio) das redes públicas
de ensino, no âmbito do Programa Ciência na Escola.
 
Leia mais >>

 

SBPC publica análise preliminar sobre o impacto do decreto 9.759 em
alguns conselhos ligados ao MCTIC

  
A publicação do governo federal em edição extra do Diário Oficial da União no dia 11 de
abril de 2019, estabelece novas regras para estabelecimento de órgãos colegiados e
extinguindo diversos já existentes. Apesar do foco central da repercussão do decreto serem
“conselhos”, o escopo do Decreto é mais amplo, atingindo também “comitês, comissões,
grupos, juntas, equipes, mesas, fóruns, salas ou qualquer outra denominação dada ao
colegiado”

  
Leia mais >>

 

Efeitos do Acordo de Cooperação da SBP com APA ( American
Pyschological Association)

  
Como consequência do acordo de cooperação entre a SBP e a APA firmado em outubro de
2017, a SBP recebeu a notícia do Prêmio da APA para divulgar entre seus associados.

 Os jovens cientistas que quiserem se inscrever devem acessar o link contido na matéria.
  

Lembramos a todos os associados e interessados em participar na 49ª Reunião Anual de
Psicologia em João Pessoa – PB, que ocorrerá de 22 a 25 de outubro de 2019, que a SBP
também premia os melhores trabalhos científicos apresentados na Reunião.

  
Leia mais >>
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A ABRAPSIT defende a Importância do motorista ser submetido à
avaliação psicológica por profissionais especialistas em Psicologia do
Trânsito

  
As diversas pesquisas sobre os maiores índices de infrações de trânsito revelam que,
qualitativamente, as infrações mais recorrentes são de cunho comportamental e
reincidentes. Ou seja, o ser humano, por meio de seus atos e comportamentos, estabelece
como o trânsito acontece.

  
Leia mais >>

 

SBP envia carta aos parlamentares e ministros em apoio a Carta da SBPC
contra corte de 42,27% no orçamento do MCTIC

  
A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP), em carta enviada aos parlamentares e
ministros, junta-se às outras sociedades científicas para pleitear revisão no orçamento
do Ministério da Ciência e Tecnologia, anunciado pelo Ministério da Economia na
sexta feira, 29 de março de 2019.

  
Publicado no Diário Oficial da União, o decreto 9.741, assinado pelo Excelentíssimo
Presidente da República, prejudicará a integridade do Programa de Bolsas, fonte de
formação de Pesquisadores do CNPq, inviabilizando o desenvolvimento da Ciência e
Tecnológico do País.

  
Leia mais >>

 

Todorov recebe o título de Doutor “Honoris Causa” da UnB
  

O Conselho Universitário da UnB outorgou, por aclamação, o título de Doutor “Honoris
Causa” ao Sócio Fundador e Honorário da SBP, Prof. Dr. João Cláudio Todorov. A cerimônia
de outorga do título foi realizada no Anfiteatro da Reitoria da UnB, no dia 02 de abril de
2019. 
Comitiva que conduziu o homenageado foi composta pela Presidente da SBP, Deisy das
Graças de Souza, que foi sua primeira orientanda de Iniciação Científica, pelo Vice
Presidente da SBP, Ricardo Gorayeb que foi seu primeiro orientando de Mestrado e pelos
professores do Instituto de Psicologia da UnB.

  
Leia mais >>
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Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) apoia e divulga manifesto da
SBPC em defesa da educação, da ciência e da democracia.

  
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) divulgou sábado 30 de março,
a “CARTA DE SOBRAL”, conclamando a comunidade científica, acadêmica e escolar,
sociedade civil e lideranças políticas e parlamentares a atuarem vigorosamente contra os
retrocessos que ameaçam a democracia, a educação e o desenvolvimento científico e
tecnológico do País.
 
O documento foi produzido por ocasião da Reunião Regional da SBPC em Sobral, no
Ceará, realizada nesta semana, entre 27 e 30 de março, evento que reuniu mais de 3 mil
pessoas. O texto tem apoio de associações científicas e acadêmicas nacionais, e
pesquisadores, professores, estudantes, Prefeitura e instituições públicas do município.

  
Leia mais >>

 

Conheça a SBP através das histórias de seus Membros
  

Conte também a sua História como Membro da SBP 
 clique no link >> https://forms.gle/PTCGTytBngdpcWoD6

  
A SBP valoriza uma boa história e adoraríamos saber a sua!

  
Leia mais >>

 

Prêmio da Associação de Psicologia Americana
(APA), para Trajetória de Psicólogos na Carreira
 
Criado para reduzir as barreias e promover a participação na
Convenção Anual da APA de membros que estão no início de
carreira e assim fomentar interações significantes e relevantes do
seu desenvolvimento profissional. Prazo até 08 de maio de 2019.

  
Leia mais >>

Estão abertas as inscrições para o Prêmio
MERCOSUL de Ciência e Tecnologia – edição 2019,
com o tema “Indústria 4.0”.
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Inscrições até 31 de maio de 2019. 
 
Leia mais >>

Call For Abstracts The 18th International Forum on Mood
and Anxiety Disorders 2019
 
O Prêmio de pesquisa da IFMAD é para bolsistas e estudantes que
enviarem seus resumos para apresentações orais e pôsteres do
IFMAD 2019. Inscrições até 07 de junho de 2019.

  
Leia mais >>

A Sociedade Brasileira de Pscicologia Hospitalar
(SBPH) Organiza o 12º Prêmio Marisa Decat de Moura 
 
Prêmio que visa incentivar e reconhecer a contribuição de
trabalhos científicos para o desenvolvimento e a ampliação do
campo da psicologia hospitalar e da saúde.

 Inscrições até o dia 30 de junho de 2019.
  

Leia mais >>

Abstract Submissions 32º International Congress of Psychology 2020Praga
 Data: 01 de abril até 01 julho de 2019

 Local: Praga - República Checa
  

V Congreso Internacional y VI Encuentro de la Red Latinoamericana de
Psicología de Emergencias y desastres

 Data: 09 a 11 de maio de 2019
 Local: Córdoba - Argentina

 

XVII Congresso Paulista de Medicina do Sono
 Data: 03 e 04 de Maio de 2019

 Local: Milenium Centro de Convenções - Vila Clementino - São Paulo/SP
  

1º Congresso Internacional de Paralisia Cerebral da Evidência à Prática
 Data: 22 a 24 de agosto de 2019.

 Local: próximo a Casa de Campo do Royal Palm Plaza Resort 
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Associação Brasileira de Psicologia, Av Prof João Fiusa 1901 sala 710, Ribeirão Preto, SP
14024250, Brazil

Pode cancelar a sua assinatura ou alterar os seus dados de contato a qualquer momento.

 
Powered by:

Next Frontiers to Cure Cancer 2019
 Data: 16 a 18 de maio de 2019

 Local: WTC Events Center, em São Paulo
  

Primeiro ciclo de atividades da Escola de Altos Estudos CAPES - Crianças
e Adolescentes em Situação de Risco.

 Data: 20 a 30 de maio de 2019
 Local: UFSCar -Universidade Federal de São Carlos

  
Encontro de Fenomenologias do Vale do São Francisco

 Data: 30 de maio a 01 de junho de 2019
 Local: Petrolina - PE 

  
X Congresso Nacional da Psicologia

 Data: 30 de Maio a 02 de Junho de 2019
 Local: Brasília - DF

  

Acompanhe as redes sociais da SBP Instagram e Facebook

Visualize este e-mail on-line caso não seja mostrado corretamente.
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