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

I Encontro Regional da SBP acontecerá durante o II CONPSI e I Jornada de Saúde da
UNILASALLE RJ

II CONPSI, I Jornada de Saúde da UNILASALLE e I Encontro Regional da SBP, de 22 a 27 de
agosto, no Centro de Convenções Ir. Amadeu, Rio de Janeiro, evento presencial e gratuito...

I Congresso Online da SBP - Psicologia Clínica & da Saúde

Fruto da parceria SBP e Artmed, o I Congresso Online da SBP - Psicologia Clínica & da Saúde será
realizado de 24 a 25 de agosto, evento ao vivo, gratuito e online...

Resolução da Global Alliance for Psychology traduzida pela SBP

Documento conjunto no qual as organizações de psicologia membros da Global Alliance for
Psychology se comprometeram a colaborar para aplicar a ciência e a prática psicológica...

Nota de apoio da SBP a docentes e discentes do PPG Psicologia da UNISINOS

A SBP se solidariza com discentes e docentes dos PPGs da UNISINOS e lamenta profundamente o
fechamento de 12 programas de Pós-Graduação. Leia a nota na íntegra...

SBP participou da 74ª Reunião Anual da SBPC com a Mesa Redonda "Contribuições
da Psicologia para o estudo e combate da desinformação"

Mesa Redonda foi realizada virtualmente, no dia 29/07/2022, das 14h00 às 16h00. A atividade foi
gravada e está disponível no Canal da SBP no Youtube...

Edital para vaga de novos docentes para o PPG em Psicologia UFTM

Estarão abertas as inscrições para credenciamento de novos docentes para o PPGP no período de
10 a 30 de outubro de 2022... 
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52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia ›

SBP participa de reunião da COL para a 52ª Reunião Anual

Encontro aconteceu dia 27 de julho, no Cesmac, em Maceió. "A comissão local está entusiasmada
em acolher a Reunião Anual e já trabalha intensamente nos preparativos"...

Atenção para os prazos finais para envio de propostas (presenciais ou online)

Sessões coordenadas e painéis: 05/08/2022

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

Saúde mental e ambiente acadêmico de orientadores e orientandos

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:
Livros ›

Fique por dentro dos próximos eventos:

APA Convention 2022
Data: 04 a 06 / agosto / 2022

II CONPSI 
I Encontro Regional da SBP

I Jornada de Saúde da UNILASALLE RJ
Data: 22 a 27 / agosto / 2022

I Congresso Online da SBP  - Psicologia Clinica & da Saúde
Data: 24 e 25 / agosto / 2022

14º Congresso em Psicologia da Saúde
Data: 08 a 10 / setembro / 2022

III Congresso da BRAPEP e III Simpósio Internacional de Promoção da Saúde
Data: 12 a 14  / setembro / 2022
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52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
Data: 26 a 28 / outubro / 2022

Mais eventos

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

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

Linkedin: sbp-sociedade-brasileira-de-psicologia
YouTube: SBP Sociedade Brasileira de Psicologia
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https://www.ra.sbponline.org.br/
http://www.sbponline.org.br/eventos
http://www.sbponline.org.br/eventos
https://www.facebook.com/sbp.psicologia/
https://www.instagram.com/sbp.psicologia/
https://br.linkedin.com/in/sbp-sociedade-brasileira-de-psicologia-68164b1b2
https://www.youtube.com/channel/UCkG1oASNs93XkZNMW65MNvQ
http://sbponline.org.br/

