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Seja sócio da SBP ›
Junte-se a nós, aproveite os benefícios e faça parte da Sociedade que há 50 anos
promove a pesquisa, o ensino e a aplicação da Psicologia!

SBP congela anuidade 2021 na primeira faixa de desconto!
Agora você pode desfrutar de vantagens exclusivas com a menor anuidade ...

Trends in Psychology invites proposals for a Special Iissue on Internationalization of
Research in Psychology
Trends in Psychology invites proposals for a special issue on internationalization of research
in psychology. Potential authors are requested to send a proposal to the guest editors ...

Profa. Dra. Martha Hübner, Conselheira da SBP, receberá o Prêmio Internacional
“SABA 2022 - Effective Presentation of Behavior Analysis in the Mass Media”
Este prêmio é concedido a um indivíduo que escreve ou produz informações impressas, de
áudio ou vídeo que informam o público sobre uma descoberta científica ou aplicação ...

Portal desenvolvido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses reúne conjunto de
informação sobre Saúde Psicológica e Bem-estar
O eu sinto.me é um portal desenvolvido pela Ordem dos Psicólogos Portugueses que reúne
um conjunto de informação e recursos de qualidade sobre Saúde Psicológica e ...

Pelo resgate público da CAPES
O Fórum CHSSALLA, em consonância com diversas outras manifestações em defesa da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), entende que ...

SBP manifesta apoio a Carta aberta da SBPC sobre a Capes

"Não aceitaremos que (a Capes) seja – direcionada ou limitada por interesses particulares,
sejam eles ideológicos ou financeiros, nem ter diminuídas as suas funções públicas ...

Prof. Maycoln Teodoro, Diretor da SBP, concede entrevista sobre os desafios da saúde
mental em um cenário com tantas mudanças
A entrevista faz parte de uma newsletter especial que a InPress preparou para dar mais
visibilidade ao Movimento #MenteEmFoco ...

Colabore com o GT de Enfrentamento SBP ao Covid-19 sugerindo novos tópicos
Como a prática profissional da psicologia pode ajudar indivíduos, grupos, famílias,
instituições e sociedade na pandemia? ...

Conheça algumas publicações de autoria dos nossos associados:
Artigos Científicos ›

Livros ›

Leia artigos publicados no Blog SBP:
Proteção social é determinante para conter a COVID-19, indica estudo conduzido em 77
países
Tema urgente nas empresas, saúde mental foi discutida por especialistas em live do jornal
'Valor Econômico'
Estamos todos exaustos, alguns mais exaustos que outros

Fique por dentro dos próximos eventos:
Por que estudar Psicologia das Pandemias? O caso da Covid-19: um experimento
natural globalizado
Data: 10 a 14 maio / 2021

IX Mostra Carioca de Neuropsicologia Clínica e IV IBNequinho
Data: 21 e 22 maio / 2021

International Psychological Forum "Child in the Digital World"
Data: 01 e 02 / junho / 2021

10º Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica
Data: 30 / maio a 3 julho / 2021

IMPORTANTE: É possível que alguns eventos divulgados no site e Comunicados da SBP compreendam o
período da pandemia que estamos atravessando. Sugerimos que contatem os organizadores do evento de
seu interesse (sempre disponíveis nas divulgações), para confirmarem a data de realização.

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
Twitter: @sbp_psicologia
YouTube: SBP Sociedade Brasileira de Psicologia
www.sbponline.org.br

