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

 
Porque é importante ser associado da SBP?

Psicologia na agenda 2030 é tema da 52ª Reunião Anual da SBP
 

Saiba mais sobre cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e sua relação com a
Psicologia...

SBP seleciona Representantes Regionais para o Norte, Sudeste e Sul do país
 

De oito candidaturas recebidas e analisadas pela Comissão de seleção formada por membros da
Coordenação Geral das Regionais, três foram contempladas...

Cadernos de Psicologia - Publicação do Volume 2
 

Temos a satisfação de comunicar a publicação do 2º Volume da Cadernos de Psicologia, confira os
novos artigos publicados...

Trends in Psychology está no Top 25% dos periódicos em excelência editorial
 

Trends in Psychology, periódico oficial da Sociedade Brasileira de Psicologia, recebeu importante
reconhecimento pela excelência editorial....

UNICEF alerta para os riscos da educação domiciliar
 

Projeto que seguirá para o Senado dá opção aos pais de assumir a responsabilidade pelo ensino e
pode impactar negativamente a educação de crianças e adolescentes....

SBP apoia e divulga carta da SBPC contra o projeto de lei que autoriza o
“homeschooling”

 
No documento a SBPC apela aos membros do Congresso para que REJEITEM o projeto de lei que
autoriza a educação domiciliar, também conhecida como “homeschooling”....

Bolsa de Pós-Doutorado em Juventude, Gênero e Sexualidade

http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://ra.sbponline.org.br/2022/05/psicologia-na-agenda-2030-conheca-os-17-ods
http://www.sbponline.org.br/2022/05/sbp-seleciona-representantes-regionais-para-o-norte-sudeste-e-sul-do-pais
http://www.sbponline.org.br/2022/05/cadernos-de-psicologia-publicacao-do-volume-2
http://www.sbponline.org.br/2022/05/trends-in-psychology-esta-no-top-25-dos-periodicos-em-excelencia-editorial
http://www.sbponline.org.br/2022/05/unicef-alerta-para-os-riscos-da-educacao-domiciliar
http://www.sbponline.org.br/2022/05/sbp-apoia-e-divulga-carta-da-sbpc-contra-o-projeto-de-lei-que-autoriza-o-homeschooling
http://www.sbponline.org.br/2022/05/bolsa-de-pos-doutorado-em-juventude-genero-e-sexualidade


Título do projeto: Em tempos de COVID-19: iniciação sexual, socialização e exposição ao risco de
jovens de escolas públicas de ensino médio. Data limite para inscrições: 12 de junho de 2022...

Boletim IUPsyS Vol. 14 No. 01
 

O novo volume do Boletim IUPsyS fornece informações e atualizações breves sobre o trabalho e as
atividades da União e assuntos regionais e internacionais relacionados...

International Student Stipend for the 2022 APA Convention
 

Applicants are not required to be student members of APA or Divisions. The deadline for submission:
June 1, 2022...

Novos artigos publicados no Blog SBP
Blog ›

Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:
Livros ›

Fique por dentro dos próximos eventos:

Scholars at Risk
 Human rights as a discourse of hope

 Data: 07 / junho / 2022
 

International Psychological Forum Child in a Digital World
 Data: 01 e 02 / junho / 2022

 

Brain Congress 2022
 Data: 01 a 04 / junho / 2022

 

22º Congresso de Stress da ISMA-BR
 Data: 21 a 23 / junho / 2022

 

17th European Congress of Psychology
 Data: 05 a 08 / julho / 2022

 

X Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho
 Virtual: 06 a 08 / julho / 2022

 Presencial: 12 a 14 / julho / 2022
 

Mais eventos

http://www.sbponline.org.br/2022/05/boletim-iupsys-vol-14-no-01
http://www.sbponline.org.br/2022/05/international-student-stipend-for-the-2022-apa-convention
http://www.sbponline.org.br/blog
http://www.sbponline.org.br/blog
http://www.sbponline.org.br/livros
http://www.sbponline.org.br/eventos
http://www.sbponline.org.br/2022/04/scholars-at-risk
http://www.sbponline.org.br/2022/03/international-psychological-forum-child-in-a-digital-world
http://www.sbponline.org.br/2022/02/brain-congress-2022
http://www.sbponline.org.br/2022/02/22o-congresso-de-stress-da-isma-br
http://www.sbponline.org.br/2021/10/17th-european-congress-of-psychology
http://www.sbponline.org.br/2022/03/x-congresso-brasileiro-de-psicologia-organizacional-e-do-trabalho
http://www.sbponline.org.br/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

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://br.linkedin.com/in/sbp-sociedade-brasileira-de-psicologia-68164b1b2
https://www.youtube.com/channel/UCkG1oASNs93XkZNMW65MNvQ
http://sbponline.org.br/

