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

Dia da(o) Psicóloga(o) e 60 anos da Psicologia no Brasil

I Encontro Regional da SBP foi realizado na Região Sudeste - Rio de Janeiro

O I Encontro Regional da SBP foi realizado nos dias 22 a 27 de agosto e aconteceu juntamente com
o II CONGRESSO DE PSICOLOGIA DO UNILASALLE…

Live: Desafios Amazônicos e a Sociedade Brasileira de Psicologia

A Equipe de Representação da SBP na Região Norte (Amazonas-Rondônia) realizou Live nesta
terça-feira 30/08 pelo canal da SBP no youtube, assista a gravação…

I Congresso Online da SBP - Psicologia Clínica & da Saúde

Fruto da parceria SBP e Artmed, o I Congresso Online da SBP - Psicologia Clínica & da Saúde foi
realizado nos dias 24 e 25 de agosto de 2022.…

SBP manifesta seu pesar pelo falecimento do Professor Walter Hugo de Andrade
Cunha

A Sociedade Brasileira de Psicologia lamenta profundamente o falecimento do Prof. Dr. Walter Hugo
de Andrade Cunha, professor emérito da Universidade de São Paulo,…

E-book Ação Climática e Psicologia Global

Temos o prazer de informar que o primeiro eBook da Global Psychology Alliance (GPA) já está
disponível. O livro tem como foco as Mudanças Climáticas…

Resolução da Global Alliance for Psychology traduzida pela SBP

Documento conjunto no qual as organizações de psicologia membros da Global Alliance for
Psychology se comprometeram a colaborar para aplicar a ciência e a prática psicológica...
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SBP subscreve nota da SBPC sobre novo ataque FNDCT

"É evidente que suspendendo, por medida provisória, a aplicação de leis aprovadas seguidas vezes
pelo Congresso, o Executivo está desrespeitando a independência dos poderes constitucionais.…

ICTP.br se manifesta contra novo corte no FNDCT

Em nota, as entidades que compõem a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento
conclamam ao Congresso Nacional “a necessária devolução da MP nº…

SBP apoia Moção em defesa da Paz e contra a crescente corrida armamentista em
escala mundial

Moção aprovada por unanimidade pela Assembleia Geral Ordinária de Sócios da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)…

Programação presencial e a programação online

Está disponível  a programação presencial e a programação online com dia e horário das
apresentações durante a 52ª Reunião Anual da SBP...

Resultado da Seleção de Monitores para 52ª Reunião Anual

A SBP agradece a todos os interessados nesta importante e essencial participação na monitoria da
RA em Maceió. Conheça a lista dos  aprovados...

Maceió recebe a 52ª Reunião Anual da SBP de braços abertos

Estávamos com saudades de encontrar os colegas, nosso retorno ao presencial é motivo de muita
alegria! Nos encontraremos em breve! Assista ao vídeo turístico de Maceió e…

Agenda 2030 e o papel da Psicologia nos 17 ODS

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

Novos artigos publicados no Blog SBP

Saúde mental e ambiente acadêmico de orientadores e orientandos
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Lançamento de livros de autoria dos nossos associados:
Livros ›

Fique por dentro dos próximos eventos:

Série de Webinars: Psicologia e Direitos Humanos
11 de julho de 2022 a 18 de novembro de 2022

23º Congresso Brasileiro de Psicodrama
02 a 07 / setembro / 2022

XXXI Encontro da ABPMC
07 a 10 / setembro / 2022

14º Congresso em Psicologia da Saúde
Data: 08 a 10 / setembro / 2022

III Congresso da BRAPEP e III Simpósio Internacional de Promoção da Saúde
Data: 12 a 14  / setembro / 2022

52ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
Data: 26 a 28 / outubro / 2022

Mais eventos

Por meio de parceria firmada com outras entidades, a Sociedade Brasileira de Psicologia pode indicar
associados para obterem cortesia e/ou 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
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