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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!

Lançamento da logomarca comemorativa de 50 anos
 

A SBP completou 50 anos de sua fundação. E, como uma das ações comemorativas,
passamos a usar a nova logomarca que poderá ser vista em comunicações da entidade....

 

Comemoração dos 50 anos da SBP. Convidamos você para uma retrospectiva sobre a
nossa entidade

 
Relembre a história da criação e fundação da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto,
sua trajetória e sucessão pela Sociedade Brasileira de Psicologia...

 

Curso proposto pela SBP será oferecido durante a 73ª Reunião Anual da SBPC
 

O curso “Manejo e Prevenção do Comportamento Suicida no Ensino Básico” tem inscrições
até 30 de junho...

 

A Psicologia na Academia Brasileira de Ciências, representada pela Profa. Normanda
Araújo de Morais

 
Professora da UNIFOR, Normanda é psicóloga e realiza pesquisas com foco no
desenvolvimento humano e na resiliência dos indivíduos, das famílias e das comunidades...

 

A SBP desejou um Feliz Dia das Mães a todas as psicólogas mães do país!

http://sbponline.org.br/associe-se
http://www.sbponline.org.br/2021/05/lancamento-da-logomarca-comemorativa-de-50-anos
http://www.sbponline.org.br/2021/05/a-sociedade-brasileira-de-psicologia-completa-50-anos-nesta-semana-convidamos-voce-para-uma-retrospectiva-sobre-a-nossa-entidade
http://www.sbponline.org.br/2021/05/curso-proposto-pela-sbp-sera-oferecido-durante-a-73a-reuniao-anual-da-sbpc
http://sbponline.org.br/2021/05/a-psicologia-na-academia-brasileira-de-ciencias-representada-pela-profa-normanda-araujo-de-morais
http://www.sbponline.org.br/2021/05/na-semana-do-dia-das-maes-a-sbp-quer-ouvir-voce


A SBP resolveu dar voz às sócias e pedimos que relatassem como tem sido essa conciliação
trabalho-maternidade durante a pandemia...

Comissão Eleitoral e Processo de Eleições SBP 2021
 

A Diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) designou uma Comissão Eleitoral
para coordenar o processo de eleições dos membros da nova Diretoria e dos…

 

Conheça a SBP através das histórias de seus Membros

Associados e associadas compartilharam suas histórias com a SBP e contaram um pouco
sobre a importância de suas participações nas Reuniões Anuais...

 

Conheça algumas publicações de autoria dos nossos associados:

Artigos Científicos ›

Livros ›

         Leia artigos publicados no Blog SBP

Fique por dentro dos próximos eventos:

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

 

21º Congresso de Stress da ISMA-BR
 Data: 22 a 24 / junho / 2021

 

Next Frontiers to Cure Cancer 2021
 Data: 24 a 26 / junho / 2021

 

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

 

73ª Reunião Anual da SBPC
 18 a 24 / julho / 2021

 

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

 

http://sbponline.org.br/2021/05/comissao-eleitoral-e-processo-de-eleicoes-sbp-2021
http://www.sbponline.org.br/2021/05/conheca-a-sbp-atraves-das-historias-de-seus-membros
http://www.sbponline.org.br/artigos
http://www.sbponline.org.br/livros
http://www.sbponline.org.br/blog
http://www.sbponline.org.br/eventos
http://sbponline.org.br/2021/03/international-psychological-forum-child-in-the-digital-world
http://sbponline.org.br/2021/01/21o-congresso-de-stress-da-isma-br-23o-forum-internacional-de-qualidade-de-vida-no-trabalho-13o-encontro-nacional-de-qualidade-de-vida-na-seguranca-publica-e-13o-encontro-nacional-de-qualidade-de-vida-no-servico-publico
http://sbponline.org.br/2021/04/next-frontiers-to-cure-cancer-2021
http://www.sbponline.org.br/2021/03/10o-congresso-brasileiro-de-avaliacao-psicologica
http://www.sbponline.org.br/2021/05/73a-reuniao-anual-da-sbpc
http://www.sbponline.org.br/eventos


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

https://www.facebook.com/sbp.psicologia/
https://www.instagram.com/sbp.psicologia/
https://twitter.com/SocBrasPsico
https://www.youtube.com/channel/UCkG1oASNs93XkZNMW65MNvQ
http://sbponline.org.br/

