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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!

Seja sócio da SBP ›

O Presidente da SBP, Prof. Dr. Ronado Pilati convida todas e todos a participarem da
51ª Reunião Anual

 
Com o tema "Ciência e Cuidado na construção do mundo pós-pandemia", a 51ª Reunião Anual da
SBP será realizada 100% online, de 26 a 29 de outubro de 2021....

 

Associe-se à SBP e tenha condições especiais na 51ª Reunião Anual
 

Atualize seu cadastro no site da SBP, pague a anuidade 2021 e garanta seu desconto especial até
31 de julho na inscrição da 51ª Reunião Anual....

 

SBP implementa levantamento dos trabalhos apresentados na Reunião Anual que
contemplem os ODS

 
Os 193 Estados membros da ONU, incluindo o Brasil, comprometeram-se a cumprir os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS). A SBP comprometeu-se com esta agenda nacionalmente…

 

Um registro histórico do enfrentamento da COVID19 pela psicologia nas nações
BRICS

 
Este é o tema do artigo liderado pelo GT de enfrentamento à COVID-19 da Sociedade Brasileira de
Psicologia em colaboração com pesquisadores da Índia, Rússia, China e África do Sul...

 

Mesa institucional da SBP será apresentada durante o 10º Congresso do IBAP
 

A Mesa "Instrumentos de avaliação: ajustes para avaliação online" será apresentada no dia 1º de
julho, das 13:00 às 14:30, durante o 10º Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica...

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
prorrogadas até 18 de julho...

 

http://www.sbponline.org.br/associe-se
https://www.youtube.com/watch?v=WoDJouSPgLA
http://www.sbponline.org.br/2021/06/associe-se-a-sbp-e-tenha-condicoes-especiais-na-51a-reuniao-anual
http://www.sbponline.org.br/2021/06/sbp-implementa-levantamento-dos-trabalhos-apresentados-na-reuniao-anual-que-contemplem-os-ods
http://www.sbponline.org.br/2021/06/um-registro-historico-do-enfrentamento-da-covid19-pela-psicologia-nas-nacoes-brics
http://www.sbponline.org.br/2021/06/mesa-institucional-da-sbp-sera-apresentada-durante-o-10o-congresso-do-ibap
http://www.sbponline.org.br/2021/05/curso-proposto-pela-sbp-sera-oferecido-durante-a-73a-reuniao-anual-da-sbpc


A convite da SBP, doutoranda da UFSCar, Lívia Scienza faz apresentação no
“International Psychological Forum: Child in the Digital World”

Em seu estudo, Lívia Scienza investigou os efeitos de jogos digitais no comportamento prosocial em
desenvolvimento de crianças…

 

Frente pela Vida realiza 2ª Marcha virtual cobrando respostas reais à Covid19

2ª Marcha Pela Vida, realizada em 09 de junho, marca um ano de luto e luta...
 

SBPC lança “Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade” 
 

Com a principal missão de registrar, acompanhar, tornar público e encaminhar às autoridades
competentes qualquer atentado à liberdade de expressão, à liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar o pensamento científico…

 

Conheça algumas publicações de autoria dos nossos associados:

Livros ›

Leia novos artigos publicados no Blog SBP

Fique por dentro dos próximos eventos:

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

 

COVID-19 e a Saúde Mental na América do Sul: Um Continente Pandêmico
 Data: 14 / julho / 2021

 

32nd International Congress of Psychology * ICP 2020+
 Data: 18 a 23 / julho / 2021

 

XIII Jornada de Psicologia da Saúde - Hospital Sírio-Libanês
 Data: 23 e 24 / Julho / 2021

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

 

XXXVIII Congreso Interamericano de Psicología
 Data: 25 e 28 / Julho / 2021

http://www.sbponline.org.br/2021/06/a-convite-da-sbp-doutoranda-da-ufscar-livia-scienza-faz-apresentacao-no-international-psychological-forum-child-in-the-digital-world
http://www.sbponline.org.br/2021/06/frente-pela-vida-realizara-2a-marcha-virtual-cobrando-respostas-reais-a-covid19-nesta-quarta-906
http://www.sbponline.org.br/2021/06/sbpc-lanca-observatorio-pesquisa-ciencia-e-liberdade-na-proxima-semana
http://www.sbponline.org.br/livros
http://www.sbponline.org.br/blog
http://www.sbponline.org.br/eventos
http://www.sbponline.org.br/2021/03/10o-congresso-brasileiro-de-avaliacao-psicologica
http://www.sbponline.org.br/2021/06/covid-19-e-a-saude-mental-na-america-do-sul-um-continente-pandemico
http://www.sbponline.org.br/2018/06/32nd-international-congress-of-psychology-icp-2020
http://www.sbponline.org.br/2021/06/xiii-jornada-de-psicologia-da-saude-hospital-sirio-libanes
http://www.sbponline.org.br/2021/05/73a-reuniao-anual-da-sbpc
http://www.sbponline.org.br/2021/04/xxxviii-congreso-interamericano-de-psicologia


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

 
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
Linkedin: sbp-sociedade-brasileira-de-psicologia

YouTube: SBP Sociedade Brasileira de Psicologia

www.sbponline.org.br

http://www.sbponline.org.br/eventos
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/

