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Contribua com a missão de divulgar o que de melhor se faz em Psicologia em nosso país.
 

Renove sua filiação e fortaleça a SBP!

A 52ª Reunião Anual da SBP será realizada em Maceió, com programação presencial e
online

 
Com a temática "Psicologia na Agenda 2030", a Reunião Anual da SBP será realizada de 26 a 28
de outubro de 2022 no Centro Universitário Cesmac, em Maceió...

SBP lança edital para seleção de Representantes Regionais da Sociedade Brasileira de
Psicologia

 
Seja um representante da SBP! Realize conosco um evento (Jornada, Encontro, Simpósio,
Congresso, Curso, Workshop, Webinar, Live). Envie sua candidatura até 30 de abril...

Pesquisa SBP - Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em
Situação de Rua

 
Atuação de psicólogas(os) com a população em situação de rua: um estudo exploratório.
Convidamos a todas e todos a participarem da pesquisa, no período de 21/03 a 21/04/2022...

#ODS 10: Redução das Desigualdades
 

SBP convida a todas/os as/os psicólogas/os para que conheçam melhor as metas traçadas para o
ODS 10...

Saúde mental como prioridade durante o ano todo
 

O Movimento #MenteEmFoco convida as empresas de todo o País a tratarem a saúde mental dos
colaboradores de #DeJaneiroADezembro. Acesse gratuitamente a cartilha do gestor...

Mulheres nas pesquisas científicas: desafios e conquistas
 

Luísa Habigzang conta como suas pesquisas são importantes para as mulheres...

Association for Psychological Science publica artigo sobre Angelo Brandelli Costa
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Carreiras de Perto: Angelo Brandelli Costa sobre preconceito, sexualidade e saúde da população
LGBTQ+...

Bolsa de Estudo em Saúde Mental da APA-IUPsyS
 

APA e IUPsyS oferecem oportunidade para candidato internacional contribuir para o trabalho da
Organização Mundial da Saúde (OMS). Dead line 15 de abril...

CALL FOR PAPERS School Psychology ( APA Division 16 )
 

Special Issue to be published on Adopting Global Perspectives: Challenges and Solutions for School
Psychologists. Dead line 15 de agosto...

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 Revista Trends 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 os artigos publicados no Blog SBP
Blog ›

Fique por dentro dos próximos eventos:

XIV Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas - CBTC 2022
 Data: 19 a 23 / abril / 2022

 

15º Dia Anual da Psicologia nas Nações Unidas
 Construindo Esperança: Contribuições Psicológicas para um Roteiro de Ação

Climática
 Data: 21 / abril / 2022

 

International Psychological Applications Conference and Trends - InPACT 2022
 Data: 23 a 25 / abril  / 2022

 

12º Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente
 Data: 27 e 28 / abril / 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 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

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

YouTube: SBP Sociedade Brasileira de Psicologia

www.sbponline.org.br
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