
 

  

 

Nº 04 - 27/Abril/2018 
 
Este é um veículo de comunicação da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) 
com os seus associados. 

 
As informações podem ser enviadas para comunicacao@sbponline.org.br para que 
possamos divulgá-las. 

 
Não perca o prazo para submissão de simpósios e mesas-redondas 

Aguardamos as propostas de simpósios e 
mesas redondas preferencialmente em 
primeira chamada até 30 de abril (fast 
track) e em segunda chamada até 14 de 
maio, através do site 
www.ra.sbponline.org.br 

 

Clique aqui e conheça as Normas 
para Propostas de Atividades. 

 
A 48ª Reunião Anual da SBP será 
realizada de 23 a 26 de outubro de 
2018, na Unisinos, Campus São 
Leopoldo, RS. 
 
A Unisinos está entre as maiores 
universidades privadas do Brasil e tem  

cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia. São Leopoldo recebeu 
recentemente o título de município Berço da Colonização Alemã no Brasil. É um 
importante polo econômico da região do Vale dos Sinos, e fica a 25km de Porto 
Alegre (20 minutos), a 75 km de Gramado e a 90 km do Vale dos Vinhedos (Bento 
Gonçalves e Garibaldi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comunicacao@sbponline.org.br/
http://www.ra.sbponline.org.br/
http://www.ra.sbponline.org.br/propostas-de-atividades


 

 
A SBP parabeniza a Profa. Dra. Maria Regina Maluf 

pela indicação ao prêmio da IAAP 
 

2018 IAAP Distinguished  
Professionalibutions Award 

 
A Profa. Dra. Maria Regina Maluf, associada 
plena da SBP, atual professora Titular da 
PUCSP e professora Associada aposentada 
do IP/USP, foi escolhida para receber o 2018 
IAAP Distinguished Professional 
Contributions Award. 

 

Esse Prêmio é conferido como reconhecimento a um indivíduo que desenvolveu, 
refinou e implementou práticas, procedimentos e métodos que tiveram impacto 
internacional demonstrável sobre a prática da Psicologia ou sobre políticas de 
intervenção em mais de um País. 
 
É concedido a cada 4 anos pela International Association of Applied Psychology 
(IAAP) e será entregue durante a Cerimônia de Abertura do 29th International 
Congress of Applied Psychology (ICAP 2018), dia 26 de junho de 2018, às 8:30 h, 
no Palais des Congrès (Centro de Convenções de Montreal), em Montreal, Québec, 
Canada. 
 
Para ler a notícia, acesse: http://www.sbponline.org.br/2018/04/a-sbp-parabeniza-a-
profa-dra- maria-regina-maluf-pela-indicacao-ao-premio-da-iaap 

 
Edital para a seleção da Pós-Graduação em 

Ciências do Comportamento da UnB 
 
O Departamento de Processos Psicológicos  
Básicos do Instituto de Psicologia da 
Universidade de Brasília oferece o Programa de 
Pós-Graduação em Ciências do Comportamento 
(PPG-CdC), stricto sensu, nos níveis de Mestrado 
e Doutorado. 
 
O Mestrado tem como objetivo promover a 
competência científica no campo de Ciências do 
Comportamento, contribuindo para a formação 
inicial de docentes e pesquisadores. 
 
O Doutorado tem como objetivo formar profissionais que atuem como pesquisadores 
independentes e como docentes no ensino superior de graduação e pós-graduação 
em Ciências do Comportamento. 

 
Os cursos de Mestrado e Doutorado são organizados em duas grandes áreas de 
concentração: Análise do Comportamento e Cognição e Neurociências do 
Comportamento. 

 

 

http://www.sbponline.org.br/2018/04/a-sbp-parabeniza-a-profa-dra-maria-regina-maluf-pela-indicacao-ao-premio-da-iaap
http://www.sbponline.org.br/2018/04/a-sbp-parabeniza-a-profa-dra-maria-regina-maluf-pela-indicacao-ao-premio-da-iaap


 

Para mais informações acesse: http://www.ppg-cdc.unb.br/ 
http://www.dpg.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=4
22? menu=440 

 
Ciência e Pseudociência por Ronaldo Pilati 

 
Por que acreditamos naquilo em que queremos acreditar 

 

Prof. Dr. Ronaldo Pilati, diretor da SBP 
entre 2013 e 2017, membro eleito do 
conselho da SBP (2018-2019) e 
professor de Psicologia Social na 
Universidade de Brasília, acaba de 
lançar um livro voltado para o grande 
público interessado em ciência. 

 
Na obra discute a concepção básica do 
que seja conhecimento científico, 
diferenciando-o do não científico. 
 

Também aborda questões relativas a compreensão contemporânea da cognição 
humana, argumentando que o pensamento científico é a forma mais eficaz 
desenvolvida para minimizar os vieses para uma compreensão acurada do universo. 

 
Para saber mais sobre este livro, acesse: 
http://www.sbponline.org.br/2018/04/ciencia-e-pseudociencia 

 
A ministra Cármen Lúcia sanciona Dia Nacional 

e Conscientização sobre o Autismo 
 

A ministra Cármen Lúcia/STF 
sancionou, nesta sexta-feira, dia 13/04, 
uma lei criando o Dia Nacional de 
Conscientização do Autismo, a ser 
comemorado no dia 2 de Abril. 
 
A data já havia sido criada pela ONU 
em 2007, porém passa a ser 
reconhecida pelo calendário nacional a 
partir de agora. 
 
Segundo o Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC) dos  
Estados Unidos, estima-se que 70 
milhões de pessoas no mundo tenham o autismo, 2 milhões delas no Brasil. 
 
Para ler a Nota, acesse: 
http://www.sbponline.org.br/2018/04/a-ministra-carmen-lucia-sanciona-dia-nacional-
de- conscientizacao-sobre-o-autismo 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ppg-cdc.unb.br/
http://www.dpg.unb.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=527&amp;Itemid=422%3Fmenu%3D440
http://www.dpg.unb.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=527&amp;Itemid=422%3Fmenu%3D440
http://www.sbponline.org.br/2018/04/ciencia-e-pseudociencia
http://www.sbponline.org.br/2018/04/a-ministra-carmen-lucia-sanciona-dia-nacional-de-%20conscientizacao-sobre-o-autismo
http://www.sbponline.org.br/2018/04/a-ministra-carmen-lucia-sanciona-dia-nacional-de-%20conscientizacao-sobre-o-autismo


 

Dr. Gerson Yukio Tomanari, Conselheiro da SBP, 
foi nomeado como o novo Coordenador  

da Área de Psicologia da CAPES 
 

É com enorme satisfação que informamos 
que o Prof. Dr. Gerson Yukio Tomanari, 
Associado Pleno da SBP, Vice-presidente 
nas gestões de 2006 a 2009, Editor da 
Revista Temas em Psicologia de 2006 a 
2012 e Conselheiro eleito da atual gestão 
da SBP, foi nomeado como o novo 
Coordenador da Área de Psicologia da 
CAPES para o período 2018-2022. 

 
“Estou muito honrado e feliz com essa 
nomeação. Estou esperançoso com a 
possibilidade de trabalhar de forma 
ainda mais preponderante pela nossa 
Psicologia. 

Sou muito agradecido pelo apoio que a SBP ofereceu ao longo do processo de 

escolha da nova coordenação, que vem dar continuidade e aprimorar o trabalho 

sério, competente, harmonioso da coordenação anterior, sob o inesgotável esforço e 

a dedicação do nosso amigo Virgílio”, relatou o Prof. Gerson em mensagem à SBP. 

 
Leia a nota da SBP em: http://www.sbponline.org.br/2018/04/dr-gerson-yukio-
tomanari- conselheiro-da-sbp-foi-nomeado-como-o-novo-coordenador-da-area-
de-psicologia-da-capes 

 
 

SBP participa da Reunião das Sociedades Científicas 
para Fortalecer a Vigilância da Hanseníase 

 
A Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é 
o Mycobacterium leprae. A magnitude e o alto poder incapacitante mantêm a 
doença como um problema de saúde pública. 

 
O Brasil está em consonância com as recomendações da Estratégia Global para 
Hanseníase 2016-2020 da OMS, que tem como principal objetivo reduzir a carga 
da doença. 

 
Nessa perspectiva, a Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) participou, por meio 
de sua Conselheira, a Profa. Dra. Maria Angela Feitosa, da Reunião das Sociedades 
Científicas para Fortalecer a Vigilância da Hanseníase, nos dias 14 e 15 de março de 
2018, em Brasília/DF, para tratar de questões ligadas à Hanseníase no Brasil. 

 
Leia mais em: 
http://www.sbponline.org.br/2018/04/sbp-participa-da-reuniao-das-sociedades-
cientificas-para- fortalecer-a-vigilancia-da-hanseniase 
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Comportamento suicida: Vamos falar sobre isso? 

 
Um suicídio impõe aos que ficam o 
choque e a violência do abandono, 
desencadeia sentimentos confusos e 
aparentemente inconciliáveis. A dor 
causada por um suicídio é silenciada na 
vida das pessoas e ocultada na história 
das famílias. Então, sobre o que não se 
conversa, faz-se de conta que não 
aconteceu. Embora um tabu social tenda  

 

a ocultar a realidade dos suicídios, é preciso falar sobre isso. 
Os índices de suicídio vêm aumentando no Brasil, em oposição ao decréscimo 
observado na maioria dos países nos últimos 10 anos. Uma taxa de 5,8 suicídios 
para cada 100 mil habitantes por ano é relativamente baixa, se comparada às de 
outros países. No entanto, por ser populoso, o Brasil ocupa o oitavo lugar entre os 
países que têm os maiores números de mortes por suicídio. 

 
Leia mais em: 
http://www.sbponline.org.br/2018/04/comportamento-suicida-vamos-falar-sobre-isso 

 
Por que os torcedores do mesmo time se entendem 

 
Regiões do cérebro trabalham em conjunto para favorecer o pertencimento a grupos 

 
“E aí, curíntia?!” Em São Paulo, ser 
cumprimentado assim pode ser o ponto 
de partida para um bom tratamento. Ou 
não, conforme as afinidades 
futebolísticas. Não é à toa: a ativação 
de certas regiões do cérebro favorece o 
sentimento de pertencimento a grupos 
específicos. 
 
Um estudo liderado pelo neurocientista  
Jorge Moll, do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino, no Rio de Janeiro, identificou o 
funcionamento de regiões cerebrais específicas, que conectam as áreas associadas 
à sensação de pertencimento, a outras ligadas ao comportamento altruísta, de 
acordo com artigo publicado em novembro no site da revista Scientific Reports. 

 
Para mais informações, acesse: http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/01/23/por-que-
os- torcedores-do-mesmo-time-se-entendem/ 

http://www.sbponline.org.br/2018/04/comportamento-suicida-vamos-falar-sobre-isso
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Para outros eventos científicos acesse: http://www.sbponline.org.br/eventos 

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

