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ATENÇÃO 
Prazo final para submissão: 

Sessões Coordenadas e Painéis  
20 de julho 

Compartilhe seu conhecimento, 
envie seu trabalho!

Inscrição com valor reduzido
para sócio/SBP quite em 2019.

www.ra.sbponline.org.br

Inscreva-se e garanta sua vaga.

Na terça-feira, dia 22 de outubro, serão oferecidos cursos pré-congresso, nos períodos
da manhã e tarde. Cada curso terá duração de quatro horas e cada participante pode
se inscrever em dois deles, um em cada período. As inscrições nos cursos para
reservas de vagas já estão abertas.

Leia mais >> 

Preview CloseClose

http://ra.sbponline.org.br/inscricoes
http://www.ra.sbponline.org.br/
http://www.sbponline.org.br/2019/06/cursos-confirmados-inscreva-se-e-garanta-sua-vaga


Ciência e educação são essenciais para o bem-estar do Brasil

O Brasil tem uma longa história de importantes descobertas científicas que
contribuíram para a riqueza e o bem-estar geral do país. Em um artigo na NATURE
HUMAN BEHAVIOR, o Prof. PAULO BOGGIO argumenta que isso só pode ser
sustentado se o governo parar de cortar o orçamento de pesquisa e educação e
começar a investir no intelecto e na ciência humanas.

Leia mais >> 

25º Congresso da Sociedade de Psicologia da África do Sul (PsySSA)

Com objetivo de promover relações internacionais fomentando assim atividades de
pesquisa e troca contínua de informações, a Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP)
estimula seus associados a participarem do Congresso da Sociedade Psicológica da
África do Sul que neste ano comemora seu 25º aniversário. O congresso acontecerá
de 3 a 6 de setembro de 2019 na cidade de Johanesburgo, África do Sul.

Leia mais >> 

Comissão Eleitoral e Processo de Eleições SBP 2019

Associados da SBP podem encaminhar suas propostas de chapas para a devida
inscrição junto a esta Comissão Eleitoral com prazo até o dia 10 de setembro de 2019.

Leia mais >> 

Conheça a SBP através das histórias de seus Membros

Conte também a sua História como Membro da SBP 
clique no link >> https://forms.gle/PTCGTytBngdpcWoD6

A SBP valoriza uma boa história e adoraríamos saber a sua!

Leia mais >>

http://www.sbponline.org.br/2019/06/ciencia-e-educacao-sao-essenciais-para-o-bem-estar-do-brasil
http://www.sbponline.org.br/2019/06/25o-congresso-da-sociedade-de-psicologia-da-africa-do-sul-psyssa
http://www.sbponline.org.br/2019/05/comissao-eleitoral-e-processo-de-eleicoes-sbp-2019
https://forms.gle/PTCGTytBngdpcWoD6
http://www.sbponline.org.br/2019/05/conheca-a-sbp-atraves-das-historias-de-seus-membros


Leia os textos do mês de junho publicados no blog da SBP

Autor: Ronaldo Pilati (Prof. de Psicologia Social UnB)
Texto: Ciência da desonestidade desafia o senso-comum

Autor: Alice Zanrosso Baptista¹, Felipe Vilanova², Ângelo Brandelli Costa²
Silvia Helena Koller¹, (UFRGS) e (PUCRGS)
Texto: Psicólogos: estamos satisfeitos com nossa graduação?

Autor: Adriana Leonidas de Oliveira e Sofia Gláucia Gonçalves Dedini
(UNITAU)
Texto: A representação da maternidade para mães tardias

Livros de autoria de associados da SBP

Autor: Natália Pascon Cognetti e Alessandra Turini Bolsoni-Silva
Título: Habilidades Sociais Educativas para Professores: Cartilha
Informativa

http://www.sbponline.org.br/2019/04/resultado-do-edital-de-textos-cientificos-para-o-blog-sbp
http://www.sbponline.org.br/2019/06/ciencia-da-desonestidade-desafia-o-senso-comum
http://www.sbponline.org.br/2019/05/psicologos-estamos-satisfeitos-com-nossa-graduacao
http://www.sbponline.org.br/2019/05/a-representacao-da-maternidade-para-maes-tardias
http://www.sbponline.org.br/2019/06/habilidades-sociais-educativas-para-professores-cartilha-informativa


XVI European Congress of Psychology
Data: 02 a 05 de julho de 2019
Local: Moscow - Rússia

18th International Forum on Mood and Anxiety Disorders 2019
Data: 4 a 6 de julho de 2019
Local: Vienna Convention Bureau, Vienna, Austria

III Congresso Internacional Envolvimento dos Alunos na Escola
Data: 15, 16 e 17 de julho de 2019
Local: Portugal, Lisboa - Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.

XXXVII Congresso Interamericano de Psicologia
Data: 15 a 19 de julho de 2019 
Local: Centro de Convenções de Havana

XV Congreso de Psicología Ambiental (PSICAMB)
Data:16 a 19 jul 2019
Local: Tenerife - Espanha.

Conferência Mundial sobre Movimento e Cognição 
Data: 22 a 24 de julho de 2019
Local: Tel Aviv University

19º Congresso de Stress da ISMA-BR
Data: 02 a 04 de Julho de 2019
Local: Plaza São Rafael Hotel - Porto Alegre, RS, Brasil

VI Jornada Nacional de Emergências Psiquiátricas
Evento: 05 e 06 de julho de 2019
Local: Centro de Convenções Frei Caneca - SP

89º Congresso INS e 18º Congresso da SBNP
Data: 10 a 12 de Julho de 2019
Local: Centro de Convenções SulAmérica, Rio de Janeio/RJ

II Simpósio Brasileiro de Neurociências (SBN)
Data: 17, 18 e 19 de julho de 2019
Local: campus Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ)

71ª Reunião Anual da SBPC
Data: 21 a 27 de julho de 2019
Local: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, MS

1º Congresso de Neurologia da América Latina
Data: 01 a 04 de agosto de 2019
Local: Royal Palm Hall, Campinas - SP

Aproveite a primeira faixa de desconto até 30 de junho!

http://www.sbponline.org.br/2019/03/the-32nd-international-congress-of-psychology-prague-2020
http://www.sbponline.org.br/2019/02/xvi-european-congress-of-psychology
http://www.sbponline.org.br/2018/09/18th-international-forum-on-mood-and-anxiety-disorders-2019
http://www.sbponline.org.br/2018/06/iii-congresso-internacional-envolvimento-dos-alunos-na-escola
http://www.sbponline.org.br/2019/05/xxxvii-congresso-interamericano-de-psicologia
http://www.sbponline.org.br/2019/02/xv-congreso-de-psicologia-ambiental-psicamb
http://www.sbponline.org.br/2019/05/conferencia-mundial-sobre-movimento-e-cognicao-na-universidade-de-tel-aviv
http://www.sbponline.org.br/2018/10/19o-congresso-de-stress-da-isma-br
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http://www.sbponline.org.br/2019/04/ii-simposio-brasileiro-de-neurociencias-sbn
http://www.sbponline.org.br/2019/05/71a-reuniao-anual-da-sbpc
http://www.sbponline.org.br/2019/04/1o-congresso-de-neurologia-da-america-latina
http://www.sbponline.org.br/2019/06/aproveite-a-primeira-faixa-de-desconto-ate-30-de-junho


*Sócios da SBP quites com a anuidade de 2019 podem inscrever-se no evento pagando valores reduzidos. Associe-se

aqui. **Sócios de entidades parceiras da SBP tem 50% desconto na primeira anuidade da SBP, o que acarreta em maior

desconto para participação na Reunião Anual. Consulte em Associe-se.***Para incentivo às pessoas que organizam os

grupos, a SBP poderá dar a isenção de uma inscrição a cada grupo de 10 inscritos. Consulte em Normas para isenção.

Acompanhe as redes sociais da SBP Instagram e Facebook

Visualize este e-mail on-line caso não seja mostrado corretamente. 

http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.ra.sbponline.org.br/normas-para-isencao
https://www.instagram.com/sbp.psicologia/
https://www.facebook.com/sbp.psicologia/
http://www.sbponline.org.br/comunicados

