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Feliz 2022!

Um Ano Novo diferente para todos! Que tenhamos muita saúde e paz, e que 2022 seja um marco
em nossas vidas, pelas transformações que podemos realizar.

Diretoria da SBP (2022/2023)
 

A adesão à Campanha Relâmpago para novos filiados à SBP foi um sucesso!

Buscando uma Sociedade cada vez mais representativa e plural, a SBP lançou a Campanha
Relâmpago para novos associados que se filiaram de 21 a 23 de dezembro...

Chamada de Propostas - APA 2022

A APA está buscando propostas de especialistas no assunto para sessões, workshops e muito mais
para a APA 2022 em Minneapolis. Deadline: 10 de janeiro...

Estão abertas as inscrições para a 74ª Reunião Anual da SBPC
 

Inscrições com 10% de desconto até 20 de janeiro e descontos especiais para grupos de inscritos
por Instituições...

Capes prorroga mandatos das coordenações de área, divulga novo calendário da
Avaliação Quadrienal e revoga portaria sobre Qualis Periódicos

 
A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência divulgou no Jornal da Ciência, a informação de
que a Avaliação Quadrienal segue até 23 de dezembro de 2022...

Psychology in Action: Leading for the Climate
 

Remember with recordings from both days of the conference:
Session 1: https://youtu.be/P3ue3pN4OLw  / Session 2: https://youtu.be/ancfHA-_xh8...

Contribuições da Psicologia para Desafios Climáticos
 

http://www.sbponline.org.br/diretoria
http://www.sbponline.org.br/2021/12/associe-se-a-sbp-gratuitamente
http://www.sbponline.org.br/2021/12/apa-convention-2022
http://www.sbponline.org.br/2021/12/74a-reuniao-anual-da-sbpc
http://www.sbponline.org.br/2021/12/capes-prorroga-mandatos-das-coordenacoes-de-area-divulga-novo-calendario-da-avaliacao-quadrienal-e-revoga-portaria-sobre-qualis-periodicos
http://www.sbponline.org.br/2021/11/psychology-in-action-leading-for-the-climate
https://youtu.be/P3ue3pN4OLw
https://youtu.be/ancfHA-_xh8
http://www.sbponline.org.br/2021/11/contribuicoes-da-psicologia-para-desafios-climaticos


A Psico Sustentável divulga mensagens sobre a importância dos fatores humanos e sociais nas
mudanças climáticas. Veja as mensagens...

Publique na Cadernos de Psicologia
 

Uma revista da Sociedade Brasileira de Psicologia, exclusivamente online e de acesso
aberto...

 

Confira os artigos de Trends in Psychology publicados na Springer
 

A RevistaTrends in Psychology / Temas em Psicologia é um periódico oficial da Sociedade
Brasileira de Psicologia. Os sócios da SBP têm acesso gratuito ao conteúdo exclusivo...

 

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:
Livros ›

Leia novos artigos publicados no Blog SBP
Blog ›

Fique por dentro dos próximos eventos:

17th European Congress of Psychology
 Data: 5 a 8 / julho / 2022

 

APA Convention 2022
 Data: 4 a 6 / agosto / 2022

 

74ª Reunião Anual da SBPC
 Data: 24 a 30 / Julho / 2022

52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
 SAVE THE DATE: 25 a 28 / outubro / 2022

 

Por meio de parceria firmada com outras entidades, a Sociedade Brasileira de Psicologia pode indicar
associados para obterem cortesia e 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

 

https://www.cadernosdepsicologia.org.br/index.php/cadernos
https://www.springer.com/journal/43076
http://www.sbponline.org.br/livros
http://www.sbponline.org.br/blog
http://www.sbponline.org.br/blog
http://www.sbponline.org.br/eventos
http://www.sbponline.org.br/2021/10/17th-european-congress-of-psychology
http://www.sbponline.org.br/2021/12/apa-convention-2022
http://www.sbponline.org.br/2021/12/74a-reuniao-anual-da-sbpc
http://www.sbponline.org.br/2021/12/52a-reuniao-anual-da-sociedade-brasileira-de-psicologia
http://www.sbponline.org.br/eventos


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

Twitter: @sbp_psicologia
Linkedin: sbp-sociedade-brasileira-de-psicologia

YouTube: SBP Sociedade Brasileira de Psicologia

www.sbponline.org.br

https://www.facebook.com/sbp.psicologia/
https://www.instagram.com/sbp.psicologia/
https://twitter.com/sbp_psicologia
https://br.linkedin.com/in/sbp-sociedade-brasileira-de-psicologia-68164b1b2
https://www.youtube.com/channel/UCkG1oASNs93XkZNMW65MNvQ
http://sbponline.org.br/

