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Assunto Comunicados SBP Nº 25 - JANEIRO/2020
Remetente Comunicação SBP <comunicacao@sbponline.org.br>
Remetente <comunicacao_578500@getresponse-mail.com>
Para SBP <sbp@sbponline.org.br>
Responder a <comunicacao@sbponline.org.br>
Data 31/01/2020 21:38

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.

Nº25 - 31/Janeiro/2020

As renovações para sócios da SBP estão abertas.
Renove sua filiação agora para acesso ininterrupto a todos os benefícios, incluindo
descontos nas reuniões anuais, acesso a publicações científicas e cortesias ou
descontos em eventos de entidades parceiras da SBP.

NOVIDADE:
**Pague agora para dois anos (2020 e 2021) e economize 50% na segunda
anuidade.

Leia mais >>

Relembre porque é importante ser associado da SBP >>

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Becdrr&mc=Ik&s=pZp7SW&u=zT0yI&y=o&z=EzsyJk7&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Becdln&mc=Ik&s=pZp7SW&u=zT0yI&y=w&z=EMasV5o&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BecdOH&mc=Ik&s=pZp7SW&u=zT0yI&y=T&z=EQc4z3I&
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SBPC divulga vencedoras do 1º Prêmio "Carolina Bori
Ciência & Mulher"

Helena Bonciani Nader foi escolhida para receber o prêmio na categoria "Mulheres
Cientistas" e Alice Rangel de Paiva Abreu receberá a "Menção Honrosa". A cerimônia
de premiação será realizada em 11 de fevereiro, no "Dia Internacional das Mulheres e
Meninas na Ciência", em São Paulo.

Leia mais >>

Prazo para submissão de propostas
para o projeto "SBPC vai à Escola"
2020 encerra hoje, 31 de janeiro.

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) está com chamada aberta para o projeto "SBPC vai à Escola". Voltado para
escolas estaduais e municipais de Ensino Fundamental e Médio, o projeto tem como
principal objetivo propiciar a crianças e jovens um primeiro contato com o pensamento
científico.

Leia mais >>

STF arquiva ação popular de psicólogos e
mantém proibição de tratamentos de 'cura
gay'

SBP foi uma das entidades científicas que endossaram nota
contra MP 914.

SBPC e mais 25 entidades científicas e acadêmicas do País se manifestam contra a
Medida Provisória que altera o processo de escolha dos dirigentes das universidades e
institutos federais: "fere a Constituição".

Leia mais >>

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BecdXp&mc=Ik&s=pZp7SW&u=zT0yI&y=a&z=ESvsQ2&
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https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BecdiQ&mc=Ik&s=pZp7SW&u=zT0yI&y=0&z=EJsqVnO&
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SBP lembra que medida respeita diretrizes de conduta profissional,
que tem respaldo científico.

O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou o arquivamento da ação popular
movida por um grupo de psicólogos que pedia a liberação da prática de terapias de
reversão sexual, a chamada "cura gay", em todo o País.
Dessa forma, a corte garante a aplicação da resolução nº 01/99 do Conselho Federal
de Psicologia (CFP), que proíbe o oferecimento de qualquer tipo de prática terapêutica
que considere a homossexualidade como um "desvio".

Leia mais >>

A ANPEPP reage a nomeação do novo presidente da
CAPES

A ANPEPP - Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia,
entidade que reúne 100 (cem) programas de Pós-Graduação em Psicologia no país,
manifesta sua preocupação com a nomeação do novo presidente da CAPES.

Leia a carta de 28 de janeiro de 2020 >> 

3 Ways That Pseudoscientific Therapies
Can Be Harmful
The best philosophy to protect against harm is a scientific
one.
Author: Jonathan N. Stea, Ph.D., R. Psych

Leia o artigo >>

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Becd2A&mc=Ik&s=pZp7SW&u=zT0yI&y=t&z=EJbnQ6E&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Becde8&mc=Ik&s=pZp7SW&u=zT0yI&y=1&z=EVG9QJl&
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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.

Powered by:

32nd International Congress of Psychology
Data: 19 a 24 de Julho de 2020
Local: Praga, República Checa

XII Congreso (Inter)Nacional de Psicología Jurídica y Forense
Data: 13 a 15 de fevereiro de 2020 
Local: UNED - Faculdad de Psicología - Madrid

Fórum Mundial para Mulheres na Ciência: Brasil 2020 e 4ª Conferência
Internacional de Mulheres na Ciência sem Fronteiras
Data: 10 e 14 de fevereiro de 2020
Local: Academia Brasileira de Ciências e o Museu do Amanhã - Rio de Janeiro/RJ

38º Encontro Anual Helena Antipoff e Colóquio Internacional Jean Piaget no
Brasil e América Latina
Data: 23 a 26 de março de 2020
Local: Faculdade de Educação – UFMG, Belo Horizonte e Fundação Helena Antipoff /
UEMG - Unidade Ibirité, Minas Gerais.

4th Brazilian Meeting on Evolution and Human Behavior
Data: 23 e 27 de Março de 2020
Local: USP - Cidade Universitária Armando Salles de Oliveira

Veja mais eventos >>
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