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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 divulga-las. 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

PROPSICO -  Psicologia Clínica e da Saúde 

 

Desenvolvido  pelo  SECAD em parceria com a SBP e profissionais consagrados, 

oferece certificado de 180 horas 

 

O Programa de Atualização em Psicologia Clínica e da Saúde (PROPSICO) é 

fruto de uma parceria entre o SECAD (Artmed Panamericana) e a Sociedade 

Brasileira de Psicologia (SBP) que tem como objetivo complementar a formação 

dos profissionais por meio de uma plataforma digital e livros físicos. 

 

Estruturado e escrito por especialistas na área, o Programa completou o primeiro 

ciclo em 2017. Neste primeiro ano, colaboraram 36 autores envolvidos na prática 

e pesquisa clínica e da saúde, com um total de 16 capítulos distribuídos em 4 

volumes. 

 

Ao final de cada ciclo, é feita uma avaliação online pelo profissional, que recebe 

um certificado outorgado pela SBP. O processo avaliativo de 2017 encerra-se 

em Abril de 2018. 

 

Para o ano de 2018 serão lançados mais 4 novos volumes, compondo o Ciclo 2 

do PROPSICO.  

 

Maiores informações sore o Propsico podem ser encontradas em: 

https://www.secad.com.br/produto/psicologia/propsico-sbp/ 

 

 

 
 

Nota Pública da SBP sobre o Orçamento do Governo para a CAPES 

 

A SBP repudia e pede mobilização contra os cortes  

feitos no orçamento da CAPES 

 

https://www.secad.com.br/produto/psicologia/propsico-sbp/


A Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) vem a público expressar seu repúdio 

à forma como o Governo Federal vem tratando a educação superior e o sistema de 

ciência e tecnologia no país. Na última quinta-feira (2 de agosto) o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão anunciou um corte previsto de 11% no 

orçamento destinado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) colocando em risco as bolsas de estudos e pesquisas de mais 

de 200 mil estudantes. 

 

Embora o Ministério da Educação tenha emitido uma nota na noite de sexta-feira 

(3 de agosto) afirmando que "não haverá suspensão do pagamento das bolsas da 

CAPES", a Sociedade Brasileira de Psicologia manifesta sua profunda 

preocupação com os cortes orçamentários que a educação brasileira vem sofrendo. 

 

Todos os países que alcançaram altos níveis de desenvolvimento sempre tiveram 

como prioridade investimentos na educação e na pesquisa. 

 

Portanto, restrições orçamentárias impostas à ciência brasileira representam 

grande obstáculo para o crescimento de nossa sociedade.   

 

Atenciosamente, 

 

Deisy das Graças de Souza 

Presidente da SBP 

 

 
Receber uma mensagem de “obrigado” faz muito bem, diz estudo. 

 

Pesquisadores afirmam que as pessoas enviam poucas notas de gratidão 

 por medo de serem analisadas ou parecerem falsas 

 

Uma nova pesquisa publicada 

recentemente, mostrou que receber 

notas, e-mails e cartas de agradecimento 

é capaz de te deixar mais entusiasmado. 

O estudo, liderado por dois psicólogos, 

ainda sugere que as pessoas subestimam 

o efeito de enviar mensagens dizendo 

“obrigado”, pois desconhecem o quão 

bem isso pode fazer. 

 

 

 

"Elas acham que não vai ser um grande negócio", disse Amit Kumar, professor da 

Universidade do Texas, nos Estados Unidos.  

O relatório também aponta que as pessoas acabam acreditando que um agradecimento 

pode parecer falso e desonesto, além de considerar que o receptor poderá ficar 

desconfortável. 

 

Para ler a reportagem na íntegra, acesse: http://www.sbponline.org.br/2018/08/receber-

uma-mensagem-de-obrigado-faz-muito-bem-diz-estudo 

 

http://www.sbponline.org.br/2018/08/receber-uma-mensagem-de-obrigado-faz-muito-bem-diz-estudo
http://www.sbponline.org.br/2018/08/receber-uma-mensagem-de-obrigado-faz-muito-bem-diz-estudo


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ÚLTIMOS DIS PARA SE INCREVER PARA O CONGRESSO STARTPSI 



A Psicologia tem um  encontro marcado para os dias 13 a 15 de setembro no Centro de 

Eventos Barra Shopping Sul em Porto Alegre! 

 

Participe das discussões dos casos reais e workshops com especialistas nacionais e 

internacionais! Assista às rodadas de pitches e inspiring talks e conheça as novas 

tendências para compreender a saúde mental! 

 

Confira descontos especiais para associados e inscreva-se: https://goo.gl/YgWitR 

 

Para outros eventos científicos, acesse: http://www.sbponline.org.br/eventos 

https://goo.gl/YgWitR
http://www.sbponline.org.br/eventos

