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Assunto: Comunicados SBP Nº 21 - SETEMBRO/2019

Este é um veículo de comunicação da SBP com os seus associados.
As informações podem ser enviadas para comunicacao@sbponline.org.br
para que possamos divulgá-las.

Nº21 - 30/Setembro/2019

Ainda dá tempo de garantir sua participação pagando menos!
O desconto para pagamento antecipado vai até o dia 15 de outubro.
Esperamos por você na capital Paraibana!
Não perca Conferências, Simpósios e Mesas-Redondas, além de um grande número de
Painéis e Sessões Coordenadas de apresentação de pesquisas, Encontros e Reuniões, em
uma notável Programação Científica.
* Fique por dentro dos dias e horários das apresentações.
* Lembre-se de garantir sua vaga nos Cursos pré-congresso, oferecidos gratuitamente aos
já inscritos no evento.
FAÇA SUA INSCRIÇÃO!!!
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Eleições 2019 - Votação aberta
A SBP deu início dia (24/09/2019) ao processo de votação das Eleições 2019 para cargos
da Diretoria (biênio 2020-2021), e membros eleitos para o Conselho (biênio 20202021). Todos os associados quites com anuidade 2019 poderão votar até o dia 31/10/2019.
Você encontrará no site da SBP a chapa candidata à nova Diretoria, seu plano de ações e a
lista de todos os candidatos aos cargos elegíveis do Conselho.
Leia mais >>

Cientistas da UFSCar publicam carta em defesa da Educação, da Ciência,
da Tecnologia e da Inovação
Na tarde do dia (09/09), um grupo de cerca de 300 docentes e pesquisadores da UFSCar,
divulgaram Carta Aberta em Defesa da Educação, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação,
que denuncia, sobretudo, os impactos dos cortes de bolsas no CNPq e na Capes. O
documento continua colhendo assinaturas de docentes da Instituição, que podem ser
encaminhadas ao e-mail dpsi.stellagil@gmail.com. A íntegra da Carta e a lista de assinantes
pode ser conferida no link.
Leia mais >>

Manifesto do Prof. Glaucius Oliva, ex-Presidente do CNPq contra o
desmonte das universidades
Entrevista do Prof. Glaucius Oliva, ex-Presidente do CNPq, sobre o corte de bolsas da
CAPES e do CNPq, do desmonte das universidades públicas, do sistema de pós-graduação
do país, construído por décadas e, por conseguinte, de todo sistema educacional brasileiro.
A entrevista, concedida à Labaciências, foi realizada em 3/9/2019, em Pirenópolis, Goiás, no
âmbito do BrazMedChen, 2019.
Leia mais >>
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Ações propostas, debatidas e aprovadas em reunião no Congresso
Nacional
Participaram representantes da SBPC, ABC, CONFIES, ANDIFES, CONIF. Manifestaram
apoio posterior o CONFAP e o CONSECTI. É fundamental que ações e mobilização junto
aos pesquisadores, professores, estudantes, parlamentares e população em geral se amplie
para que possamos aumentar nossas chances de influenciar o Parlamento e o governo, em
especial sua área econômica. Confira na matéria as propostas da SBPC e das entidades
científicas afiliadas ao Congresso Nacional.
Leia mais >>

15 Universidades públicas produzem 60% da ciência brasileira
Quinze universidades, todas elas públicas, produzem mais da metade da ciência brasileira,
segundo um relatório da empresa Clarivate Analytics, divulgado nesta semana em Brasília.
As três universidades estaduais paulistas (USP, Unesp e Unicamp) encabeçam a lista, com
mais de 100 mil trabalhos científicos publicados no período de seis anos contemplado pelo
estudo (2013-2018). Cientistas comemoram avanços, mas temem impacto dos cortes
orçamentários no futuro. Veja o relatório da Research in Brazil: Funding Excellence.
Leia mais >>

Campanha "Ciência, pra que Ciência" da SBPC
A SBPC lançou no dia (04/09) a campanha “Ciência, pra que Ciência?”, em que estudantes
e pesquisadores de todos os níveis, de todas as áreas e de todo o país contam como os
severos cortes no financiamento para bolsas da Capes e do CNPq impedem o
desenvolvimento de pesquisas importantes para o Brasil e comprometem o futuro da ciência
e dos cientistas. A campanha tem como objetivo chamar a atenção para o impacto que as
pesquisas têm no desenvolvimento econômico e social do Brasil. Grave seu vídeo!
Leia mais >>
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Prêmio Científico da 49ª Reunião Anual da SBP
Na Cerimônia de Encerramento das Reuniões Anuais, a SBP
confere prêmios que valorizam a qualidade dos trabalhos de
jovens pesquisadores apresentados no congresso. Tais prêmios
homenageiam ex-Presidentes da Sociedade, professores
pioneiros da Psicologia.
Saiba mais >>

Student Mental Health & Wellnes Conference
Data: 03 a 04 de outubro de 2019
Local: Protea Hotel Midrand, Johannesburg, RSA

6TH International and 8TH Indian Psychological Science Congress of the
South Asian Association of Psychologists (SAAP) and the National
Association of Psychological Science India (NAPSI)
Data: 18 a 20 de outubro de 2019
Local: Chandigarh, na Índia, na Universidade Panjab

XLII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e
Comportamento (SBNeC 2019)
Data: 01 a 04 de outubro de 2019
Local: Campos do Jordão Convention Center / Campos do Jordão - SP

2ª Jornada de Trauma e Emergência HPS de Porto Alegre
Data: 3 a 5 de outubro de 2019
Local: Hotel Sheraton, Porto Alegre/RS

X Jornada de Psicanálise do CBP-RJ
Data: 04 de outubro de 2019
Local: Av. N.S. de Copacabana, 769/504 - Copacabana Rio de Janeiro

7º EAC Encontro de Análise do Comportamento do Vale do São Francisco
Data: 04 e 05 de outubro de 2019
Local: Campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF, Petrolina

XI Jornada de Análise do Comportamento da Unesp - JAC
Data: 08, 09 e 10 de novembro de 2019
Local: Campus UNESP de Bauru

XXXVII Congresso Brasileiro de Psiquiatria
Data: 09 e 12 de outubro de 2019
Local: Rio de Janeiro

I Congresso Sul Brasileiro de Psicologia Positiva nas Organizações, no
Trabalho e em outros Espaços de Vida
Data: 10 e 11 de outubro de 2019
Local: UFSC Florianópolis

VI Jornada de Análise do Comportamento (JAC) da UNIFESP
Data: 19 de outubro de 2019
Local: Universidade Federal de São Paulo UNIFESP

49ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Psicologia
Data: 22 a 25 de outubro de 2019
Local: UFPB - Universidade Federal da Paraíba, Campous I

II Simpósio Nacional de Epistemologia Qualitativa e Subjetividade
Data: 22 a 25 de outubro de 2019
Local: Unb/UniCeub
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23 e 24 de outubro
de 2019
Local: Faculdade de Ciências Médicas daUNICAMP, Campinas (SP)

7ª Jornada Pernambucana de Geriatria e Gerontologia
Data: 24 a 26 de outubro de 2019
Local: Bugan Hotel em Recife - PE

X Congresso Internacional de Atualização em Neurociências
Data: 24 e 26 de outubro de 2019
Local: Av. Albert Einstein, 627 – Morumbi – São Paulo/SP

Os estudantes da região nordeste terão a
anuidade abonada e pagarão apenas o valor da
inscrição na Reunião Anual como sócios!
Para obter o desconto de estudante do nordeste na 49ª
Reunião Anual da SBP e 1º Congresso de Psicologia
Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente, o aluno de
graduação dessa região primeiro deve manifestar o seu
interesse, enviando um e-mail para ra@sbponline.org.br
com o assunto “50% de desconto para estudante do
nordeste”. O mesmo receberá por e-mail as Normas de
Participação.
Leia mais >>

Jantar de Confraternização
Convidamos a todos que participarão da 49ª Reunião Anual
da SBP em João Pessoa-PB, para o Jantar de
Confraternização do evento. Os convites são limitados e a
reserva antecipada deve ser feita pelo e-mail
ra@sbponline.org.br até o dia 22 de outubro de 2019.
A adesão é de R$ 80,00, inclusos entrada, prato principal,
sobremesa e bebidas não alcoólicas.

*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

Sociedade Brasileira de Psicologia - Av. Prof João Fiusa 1901 sala 710, 14024250, Ribeirão Preto,
Brazil
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