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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 divulgá-las.

Termina em 2 de julho o prazo para submissão de Painéis
Os painéis (ou pôsteres) são um meio especial de comunicação científica,
que combina características de redação científica, apresentação de
recursos visuais e exposição oral.
Com o objetivo de reconhecer a qualidade
dos trabalhos científicos em Psicologia,
todos os painéis serão avaliados e
poderão ser indicados à seguinte
premiação:
Prêmio Carolina Martuscelli Bori
(Categoria Doutorado)
Primeiro Lugar: R$ 1.000,00
Segundo Lugar: R$ 500,00
Terceiro Lugar: R$ 250,00
Prêmio Luiz Marcellino de Oliveira
(Categoria Mestrado)
Primeiro Lugar: R$ 600,00
Segundo Lugar: R$ 300,00
Terceiro Lugar: R$ 150,00
Prêmio Reinier Johannes Antonius Rozenstraten (Categoria Graduação)
Primeiro Lugar: R$ 400,00
Segundo Lugar: R$ 200,00
Terceiro Lugar: R$ 100,00
Além dos prêmios em dinheiro, serão fornecidos certificados para todos os autores
dos trabalhos classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares em cada uma
das categorias.
Clique aqui e leia o regulamento completo.

Os resumos devem ser submetidos até o dia 02 de julho pelo do site da 48ª
Reunião Anual da SBP (www.ra.sbponline.org.br). Acesse Normas para
submissão.
Participe! Inscreva-se aqui!

Mais uma edição do Café com
Durante a 48ª Reunião Anual da SBP será realizada mais uma edição do "Café
com".
Este ano, a conversa será com o Prof. Dr. William Barbosa Gomes, professor do
Instituto de Psicologia da UFRGS, reconhecido pela sua inserção em diversos
campos aplicados da psicologia (clínica, organizações, orientação vocacional,
hospitalar) e por assumir visão abrangente e integrada de teorias e métodos. Foi
um dos introdutores da pesquisa qualitativa no Brasil e tem sido considerado um
metodólogo, com articulações criativas entre critérios quantitativos e qualitativos de
pesquisa.
Nesta oportunidade, você poderá conhecer melhor sobre o desenvolvimento da sua
carreira, seu protagonismo na psicologia brasileira e suas opiniões e impressões.

SBP liderará a realização do International Congress
of Psychology (ICP) 2024 no Rio de Janeiro
O Liaison do ICP 2024 e Presidente da IUPsyS, Dr. Saths Cooper realizou a
segunda visita de planejamento do International Congress of Psychology 2024, que
será realizado no Rio de Janeiro. Ele reuniu-se com representantes de 15 entidades
entre os dias 04 e 05 de maio de 2018.
Durante a reunião sobre o ICP 2024, foi sugerido que a SBP assumisse a
coordenação e a interlocução oficial com a IUPsyS para fins de sua organização. A
SBP assumiu o compromisso de liderar este processo contando com o apoio
técnico e político das demais sociedades presentes e de outras sociedades que
venham a demonstrar interesse em participar.
A participação destas sociedades científicas e do CFP demonstra o grande
interesse despertado pela realização deste evento em nosso país. Durante a 48ª
Reunião Anual da SBP, haverá uma nova reunião das sociedades científicas sobre
o ICP 2024 com a presença do Liaison Prof. Dr. Saths Cooper, que já confirmou
presença.
Para ler a notícia completa, acesse: http://www.sbponline.org.br/2018/05/sbpliderara-a- realizacao-do-international-congress-of-psychology-de-2024-no-rio-dejaneiro

Acordo de cooperação entre SBP e ABPJ
A Sociedade Brasileira de Psicologia
(SBP) e a Associação Brasileira de
Psicologia Jurídica (ABPJ),
representada pelos respectivos
presidentes, Deisy das Graças de
Souza e João Carlos Alchieri,
assinaram um acordo de colaboração
entre as duas entidades.
Com a assinatura do acordo, as duas associações se comprometem a trocar
informações na busca dos interesses comuns de promover a formação, difusão e
pesquisa em Psicologia e nas suas áreas específicas de atuação, visando contribuir
para a melhoria da qualidade de vida da população e aumento do bem-estar geral
da sociedade.
Este acordo de cooperação está dentro da política definida pela SBP para ampliar

os laços com todas as associações e entidades científicas de psicologia, seja no
Brasil ou fora dele.
Para mais informações acesse: http://www.sbponline.org.br/2018/05/acordo-decooperacao- entre-sbp-e-abpj

Depressão em adolescentes
Aumento na atividade de rede cerebral associada à recompensa pode indicar
risco maior de desenvolver a doença
É no início da adolescência, uma
fase de grandes transformações
no corpo e na mente, que
aumenta a frequência dos casos
de depressão, marcada por uma
sensação prolongada de tristeza,
queda da autoestima e perda do
prazer em realizar atividades
antes agradáveis.
Estudos que acompanharam crianças e adolescentes nos Estados Unidos no final
dos anos 1990 constataram que a proporção de casos novos que surgem a cada
ano passa de 1% aos 11 anos de idade para 2% aos 15 anos e 15% aos 18 – em
média, uma em cada seis pessoas terá um episódio de depressão ao longo da vida.
Agora, um grupo de pesquisadores brasileiros verificou que uma alteração no
funcionamento da rede cerebral associada à recompensa parece anteceder em
alguns anos a instalação do problema em adolescentes. Se confirmada em outros
estudos, essa característica talvez possa servir como um sinalizador do risco de
depressão.
Leia mais em: http://www.sbponline.org.br/2018/05/depressao-em-adolescentes

Cientistas identificam a 'melhor idade' para aprender
uma língua estrangeira
Há uma "janela de oportunidade" etária para aprender idiomas com fluência,
segundo uma pesquisa recém-divulgada do MIT (Massachusetts Institute of
Technology), o famoso centro interdisciplinar de pesquisa dos EUA.
O tema não é alvo de consenso entre
pesquisadores, mas o estudo do MIT
indica que se você quer ter
conhecimento gramatical de inglês como
um nativo, deve tentar começar a estudar
essa língua ao redor dos 10 anos de
idade. Depois disso, diz a pesquisa,
torna "praticamente impossível alcançar
proficiência semelhante a um falante
nativo" do idioma.

Adolescentes continuam a ter habilidade aguçada para idiomas até os 17 ou 18
anos - mais tempo do que se pensava previamente. Mas, entrando na vida adulta,
essa capacidade começa a se perder.
Cientistas já sabiam que o bilinguismo (ou mesmo o multilinguismo) deve ser
praticado até com bebês, como uma forma até de estimular o cérebro e o
desenvolvimento de habilidades essenciais na vida adulta, tais quais concentração
e controle emocional. Mas até agora, segundo o MIT, havia pouca certeza a respeito
de qual seria o período "ótimo" de aprendizado de outros idiomas.
"Não vemos muitas diferenças entre pessoas que começaram (a aprender um
idioma) a partir do nascimento ou que começaram aos 10 anos, mas vemos um
declínio depois dessa idade", diz, em comunicado do MIT, Joshua Hartshorne,
professor de Psicologia e coautor da pesquisa, a qual é seu projeto de pósdoutorado.
Para mais informações, acesse: http://www.sbponline.org.br/2018/05/cientistasidentificam-a- melhor-idade-para-aprender-uma-lingua-estrangeira

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

