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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 ›

Cursos para Você se Aperfeiçoar em 2021! [ Acesso gratuito aos inscritos na Reunião
Anual ]

 
Com temas relevantes para a atuação profissional, os inscritos na Reunião Anual terão acesso
gratuito a mais de 30 cursos ministrados por docentes experientes nas diversas áreas da
Psicologia...

 

Parceria SBP, ABRAPA e BRAPEP destacou ações da psicologia que contribuem para
os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

 
Três sociedades científicas se uniram para mostrar ações da psicologia nos 17 ODS em uma série
de webinars. O Webinar Psico Sustentável de lançamento no dia 25 de agosto foi gravado e está
disponível no youtube.com/sbpsociedadebrasileiradepsicologia...

 

No dia 27 de agosto, o GT de enfretamento da pandemia SBP COVID-19 realizou um
webinário sobre autocuidado para psicólogas e psicólogos.

 
Autocuidado não é egoísmo! Foi um presente para psicólogas e psicólogos no seu dia. O bate papo
com informações e dicas está gravado e disponível
no youtube.com/sbpsociedadebrasileiradepsicologia...

 

SBPC divulga nota pública em defesa da CAPES 
 

A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) apoia e subscreve, com mais de 40 sociedades
científicas afiliadas à SBPC, a Nota Pública da SBPC em defesa da CAPES...

ICTP.br e mais de 50 entidades reforçam missão do FNDCT e dos comitês gestores
dos fundos setoriais

 
Carta da Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento (ICTP.br) aponta erros graves na
proposta de 11 de agosto do Conselho Diretor do FNDCT…

 

http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.sbponline.org.br/2021/08/cursos-para-voce-se-aperfeicoar-em-2021-acesso-gratuito-aos-inscritos-na-reuniao-anual
http://www.sbponline.org.br/2021/08/parceria-sbp-abrapa-e-brapep-para-destacar-acoes-da-psicologia-que-contribuem-para-os-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel
https://www.youtube.com/sbpsociedadebrasileiradepsicologia
http://www.sbponline.org.br/2021/08/no-dia-da-psicologa-e-do-psicologo-o-gt-da-sbp-covid19-ira-presentear-com-webinario-sobre-autocuidado
https://www.youtube.com/c/sbpsociedadebrasileiradepsicologia
http://www.sbponline.org.br/2021/08/sbpc-divulga-nota-publica-em-defesa-da-capes
http://www.sbponline.org.br/2021/08/ictpbr-e-mais-de-50-entidades-reforcam-missao-do-fndct-e-dos-comites-gestores-dos-fundos-setoriais


Conheça algumas publicações de autoria dos nossos associados:

Livros ›

Leia novos artigos publicados no Blog SBP

Fique por dentro dos próximos eventos:

XXX Encontro Anual da ABPMC
 Data: 01 e 04 / setembro / 2021
 

XIII Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar
 Dara: 01 a 04 / setembro / 2021

 

I Encontro Internacional de Psicometria e Avaliação Neuropsicológica
 Data: 08 e 10 / setembro / 2021

 

51ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
 Data: 26 e 29 / outubro / 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

 
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
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