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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 >> 

Saiu o resultado do sorteio do
tablet 

A SBP realizou o sorteio de um tablet para
quem tivesse a inscrição da 49ª Reunião
Anual paga até 15 de agosto e
compartilhasse nas redes sociais a
campanha do sorteio.

Assunto: Comunicados SBP Nº 20 - AGOSTO/2019
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Boletim da IUPsyS - Vol. 11 nº03

O Boletim fornece informações e atualizações breves sobre o trabalho e as atividades da
União e assuntos regionais e internacionais relacionados. É distribuído por e-mail para os
Membros Nacionais da União, Afiliados e organizações relacionadas, e para outros que
solicitam recebê-lo.

Leia mais >>

Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia lançam manifesto em defesa à
Pesquisa Científica e Tecnologias

Em declaração a imprensa o Ministro de CTIC "informando" que após o pagamento das
bolsas do CNPq em 05 de setembro próximo, o CNPq interromperá os pagamentos por total
falta de recursos.

Leia aqui o manifesto completo >>

Em moção, membros do Conselho Deliberativo do CNPq pedem
providências imediatas

O Conselho Deliberativo do CNPq publica moção contra cortes nas bolsas de pesquisa, a
nota solicita providências imediatas do Parlamento e do Governo Brasileiro, tendo em vista
a recomposição do orçamento da Agência.

Leia mais >> 
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Programas e Cursos de Pós-Graduação em Psicologia 

Conheça os Programas e Cursos de Pós-Graduação em Psicologia oferecidos por
instituições públicas e privadas de ensino e credenciados pela CAPES.

Leia mais >> 

Somos Todos CNPq!

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), juntamente a outras 65
entidades científicas e acadêmicas, lançou no dia 13 de agosto, uma petição online em
defesa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq). O
abaixo-assinado alerta para a situação crítica em que se encontra a agência, em risco
iminente de cortar o financiamento das bolsas de estudos de mais de 80 mil pesquisadores
em todo o País e no exterior.

Leia mais >> 

Prêmio ABEC Meeting 2019

O Prêmio Editor do Futuro promovido pela Associação Brasileira
de Editores Científicos (ABEC Brasil) tem por objetivo premiar
integrantes de comitês editoriais que tenham contribuído para a
valorização de seus periódicos, por meio de ações inovadoras. O
Prêmio será entregue durante o ABEC Meeting de 2019 na Unifor
em Fortaleza/CE.

Saiba mais >>

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 >>
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International LGBTQ+ Scholarship symposium: Current Work and Future
Partnerships in Germany
Data:  02 de setembro de 2019
Local: Southern Illinois University

Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Psicologia/UFSCar
Data: até 06 de setembro de 2019
Local: São Carlos/SP - ppgpsi@ufscar.br / (16) 3351-8475

XII Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar
Data: 05 a 07 de setembro de 2019
Local: Fiesta Bahia Hotel - Salvador

II Curso de Cuidados Paliativos para não Paliativistas – Multiprofissional
Data: 06 e 07 de setembro de 2019
Local: Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa - São Paulo/SP

XIII Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego e II Congresso Brasileiro
de Psicologia de Tráfego
Evento: 12 a 15 de Setembro de 2019
Local: CICB - Centro de Convenções Internacional do Brasil

ABEC Meeting 2019
Data: 17 a 20 de setembro de 2019
Local: Teatro Celina Queiroz da UNIFOR – Universidade de Fortaleza

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

Saiba 5 razões pelas quais você deve participar da 49ª Reunião Anual da SBP

*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

Like 0 Tweet 0 Share 0 Salvar 0 0 AssinarAssinar

http://www.sbponline.org.br/2019/03/the-32nd-international-congress-of-psychology-prague-2020
http://www.sbponline.org.br/2019/08/international-lgbtq-scholarship-symposium-current-work-and-future-partnerships-in-germany
http://www.sbponline.org.br/2019/08/processo-seletivo-do-ppgpsi-ufscar-em-2020
http://www.sbponline.org.br/2019/03/xii-congresso-da-sociedade-brasileira-de-psicologia-hospitalar
http://www.sbponline.org.br/2019/08/ii-curso-de-cuidados-paliativos-para-nao-paliativistas-multiprofissional
http://www.sbponline.org.br/2019/08/xiii-congresso-brasileiro-de-medicina-de-trafego-e-ii-congresso-brasileiro-de-psicologia-de-trafego
http://www.sbponline.org.br/2019/07/premio-abec-meeting-2019
http://www.sbponline.org.br/2019/04/xlii-reuniao-anual-da-sociedade-brasileira-de-neurociencias-e-comportamento-sbnec-2019
http://www.sbponline.org.br/2019/08/razoes-pelas-quais-voce-deve-participar-da-49a-reuniao-anual-da-sbp
http://ra.sbponline.org.br/
http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.ra.sbponline.org.br/normas-para-isencao
https://www.instagram.com/sbp.psicologia/
https://www.facebook.com/sbp.psicologia/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fbr.grnewsletters.com%2Farchive%2Fcomunicacao_578500%2F767761502.html%3Fshow_schedule%3Dyes%26u%3DzT0yI&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Comunicados%20SBP%20N%C2%BA%2020%20-%20AGOSTO%2F2019&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fbr.grnewsletters.com%2Fr%2FN427S%2FE%2FzT0yI%3Ft%3D
https://br.grnewsletters.com/rss/comunicacao_578500
https://br.grnewsletters.com/r/N427S/E/zT0yI?p=


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

Você pode cancelar sua assinatura ou alterar os seus dados de contato a qualquer momento.
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