Nº 01 – 30/Janeiro/2018
A Sociedade Brasileira de Psicologia lança o Comunicados SBP, um veículo de
comunicação com os seus associados.
As informações podem ser enviadas para comunicacao@sbponline.org.br para que
possamos divulgá-las em nosso site.

Mais uma possível causa do autismo
Dentes de leite que chegam ao
laboratório dos pesquisadores do
projeto “A fada do dente”, na
Universidade de São Paulo (USP),
estão ajudando a conhecer melhor as
alterações que podem ocorrer no
cérebro em algumas formas de
autismo, um conjunto de distúrbios de
origem neurológica que se manifestam
na infância e podem prejudicar, em
maior ou menor grau, as capacidades
cognitivas, de comunicação e de
interação social, além da habilidade
motora.
Para maiores informações acesse: http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/01/16/maisuma-possivel-causa-do-autismo/?cat=ciencia

48ª Reunião Anual da SBP
A Sociedade Brasileira de Psicologia fez convênio com a Unisinos de São
Leopoldo/RS para a realização da 48ª Reunião Anual.
O congresso acontecerá de 23 a 26 de outubro.

Em breve, mais informações no site da SBP: http://www.sbponline.org.br/

Nota de pesar pelo falecimento da professora Margarida Windholz
Com pesar, a Sociedade Brasileira de Psicologia
(SBP) comunica o falecimento da professora
doutora Margarida Windholz, ocorrido no dia
8/01/2018.
Maggi, como era conhecida, foi uma grande
colaboradora da SBP desde seus primórdios,
enriquecendo a programação científica das
Reuniões Anuais com seus cursos e
conferências,
que influenciaram muitos jovens estudantes a
seguirem seus passos.
Leia a homenagem feita pelo professor Antonio Jayro à memória de Maggi:
http://www.sbponline.org.br/2018/01/nota-de-pesar-pelo-falecimento-daprofessora- margarida-windholz

SBP fez acordo de cooperação com AITANA Research Group
O acordo de cooperação firmado entre a SBP e a AITANA Research Group
possibilita o desconto da taxa de inscrição para os associados da SBP no 4th
International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and
Adolescents.
Para maiores informações acesse:
http://www.aitanacongress.com/2018/

Trends in Psychology/Temas em Psicologia
A Trends in Psychology/Temas em Psicologia é uma publicação de periodicidade
trimestral (março, junho, setembro e dezembro) da SBP.
A revista tem por objetivo publicar artigos científicos que contribuam para o avanço
do conhecimento em todas as áreas da Psicologia.
Destina-se a estudantes, profissionais e pesquisadores da Psicologia e áreas
afins. Para maiores informações acesse: http://www.temasempsicologia.org/
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- O Luto velado: a experiência de viúvas lésbicas em uma perspectiva fenomenológico-

existencial
- Medo de ficar solteiro: evidências psicométricas e de validade de uma medida
- Avaliação e reabilitação neuropsicológica após lesão encefálica adquirida
- Percepções sobre o processo de trabalho em um centro de atenção psicossocial
infanto-juvenil
- Análises de dados diádicos: um exemplo a partir da pesquisa com casais
- Perspectivas ergológicas para o uso de simuladores de direção
- Avaliação do comportamento do motorista, lócus de controle e estilos de direção no
trânsito
- O olhar de crianças do CAPSi sobre as relações do cuidar e do brincar
- Cuidado psicossocial em saúde mental em contextos rurais
- Quando a educação não é solução: política de enfrentamento ao trabalho infantil
- Desenvolvimento das habilidades sociais na vida de mulheres usuárias de crack:
estudo de casos múltiplos
- Identificação de jogos como consequências de comportamentos de escolha para
crianças
- Falhas na comunicação: queixas secundárias para demandas primárias em
psicoterapia de família
- Avaliação de resultados e processo de uma intervenção para promoção de sentido
da vida em adolescentes: evaluation of the process and results
- Depressão e declínio de memória em idosos
- Ausência de efeito do papel do jogador de jogos digitais no comportamento prosocial
- Avaliação de aspectos da inteligência emocional nas técnicas de Pfister e Zulliger
- Propriedades psicométricas da escala multidimensional de suporte social percebido
- Avaliação do ambiente familiar: estudo do uso do EC-HOME em uma amostra
brasileira
- Perdão conjugal: uma explicação a partir dos valores humanos
- Efeitos de histórias do ouvinte sobre o seguimento de regras discrepantes das
contingências
- Revisão da estrutura fatorial da escala de satisfação conjugal
- Seleção do comportamento por justificativas constituintes de regras

- Mensurando

habilidades socioemocionais de crianças
desenvolvimento e validação de uma bateria (nota técnica)

e

adolescentes:

Clique aqui para acessar os artigos publicados em 2017 - Volume 25 Nº 4.

World Psychiatric Association's Thematic Congress
A World Psychiatric Association (WPA) está organizando o World Psychiatric
Association's Thematic Congress. O evento será realizado de 25 a 28 de
fevereiro, em Melbourne - Austrália.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo endereço:
http://wpamelbourne.kenes.com/

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

