
31/05/2020 Comunicados SBP Nº 29 - Maio/2020

https://app.getresponse.com/view.html?x=a62b&m=DJgau&u=zT0yI&y=q&dont_redirect=1 1/4

Título: Comunicados SBP Nº 29 - Maio/2020

Este é um veículo de comunicação da SBP com os seus associados. Informações devem ser enviadas para
comunicacao@sbponline.org.br.

Nº 29 - 31/Maio/2020 

Seu envolvimento fortalece a missão da SBP de divulgar o que de melhor se faz em Psicologia em
nosso país.
Veja aqui mais benefícios de ser um associado >>

A Trends in Psychology (Volume 28, Issue 1, March 2020) já está
disponível no portal da Springer
Sócios da SBP têm acesso gratuito ao conteúdo exclusivo através da Área do Associado.

Enfrentamento COVID-19
A SBP, através do Grupo de Trabalho (GT) de enfrentamento da Pandemia SBP COVID-19, reuniu
informações técnicas atualizadas para contribuir com a prática profissional da psicologia. São tópicos
envolvendo diversos temas no contexto da pandemia: estresse, estigmatização e primeiros auxílios
psicológicos aos profissionais de saúde, atendimento online, voluntário, presencial e
hospitalar, luto, resolução de conflitos aplicada a famílias, alterações de sono, apoio para pais de

http://www.sbponline.org.br/associe-se
http://www.sbponline.org.br/area-do-associado
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crianças de 0 a 11 anos e violência doméstica contra a mulher. O acesso a estes materiais é livre e
gratuito. Ajude-nos a divulgá-los.
Leia mais >>

Projeto Telepsi
O Projeto Telepsi, iniciativa do Ministério da Saúde e
do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), oferece
teleconsulta psicológica e psiquiátrica para manejo de
estresse, ansiedade, depressão e irritabilidade em
profissionais do SUS que enfrentam a Covid-19. A SBP
contribuiu com essa iniciativa juntamente com outras
instituições.
Leia mais >>

Treinamento de Terapeutas 
O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), através do Projeto Telepsi, está oferecendo cursos
completos de treinamento em Telepsicoeducação com vídeos, Telepsicoeducação sem vídeos,
Telepsicoterapia Cognitivo-Comportamental Breve e Telepsicoterapia Interpessoal Breve. 
Leia mais >>

Milhares de pessoas participaram no País inteiro da Marcha
Virtual pela Ciência
A Marcha Virtual pela Ciência superou todas as expectativas da Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC), que organizou o evento do dia 07 de maio junto a
suas Secretarias Regionais e Sociedades Científicas Afiliadas, e dezenas de
instituições científicas e acadêmicas de todo o País. “Foi um grande sucesso, debates
no País inteiro e muitas visualizações e participações das pessoas. Tivemos atividades
virtuais em todos os estados e houve boa repercussão na mídia”, comemorou o
presidente da SBPC, Ildeu de Castro Moreira.
Leia mais >>

A SBP esteve engajada na chamada para a Marcha Virtual pela Ciência
Durante os dias que antecederam 07 de maio várias divulgações foram feitas nas Redes Sociais da
SBP com chamadas para a Marcha Virtual pela Ciência, incluindo uma mensagem do Presidente da
SBP, Ronaldo Pilati, convidando a todos para participarem da Marcha, assista o vídeo aqui.

SBP participa da Marcha Virtual pela
Ciência 
Como atividade no âmbito da Marcha Virtual pela
Ciência, promovida pela SBPC em 7 de maio, a
Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) divulgou
a reunião do Grupo de Trabalho (GT) de
enfrentamento da Pandemia SBP COVID-19. O
objetivo foi discutir aspectos centrais sobre as

http://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19
https://sites.google.com/hcpa.edu.br/telepsi/
http://www.sbponline.org.br/2020/05/projeto-telepsi
https://sites.google.com/hcpa.edu.br/telepsi/
https://sites.google.com/hcpa.edu.br/telepsi/in%C3%ADcio/treinamento
http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/milhares-de-pessoas-participam-no-pais-inteiro-da-marcha-virtual-pela-ciencia/?fbclid=IwAR2AcXfON0SZEyszP_yMeuIgZTnb82OSg4CUsR07djXdrq4PMTciwfdQ8tY
https://www.facebook.com/1420463224877547/posts/2638918566365334/
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Boletim IUPsyS Vol. 12 No. 02
O Boletim fornece informações e atualizações breves sobre o trabalho e as atividades da União e
assuntos regionais e internacionais relacionados.
Leia mais >>

Dia da Psicologia nas Nações Unidas
Em 27 de maio, pela primeira vez, a celebração da psicologia no contexto
das Nações Unidas foi virtual on-line, em uma oportunidade para a
psicologia compartilhar com as Missões Permanentes da ONU, agências

ações da ciência baseada em evidências para a
saúde mental no enfrentamento da Covid-19.
Trata-se de mais uma contribuição do GT da SBP
nessa emergência sanitária que vivemos. Assista
o vídeo aqui.

Entidades da sociedade civil lançam Frente pela Vida
Em sessão online realizada na manhã de 29 de maio, entidades de diversos
setores da sociedade civil convidaram a sociedade brasileira para a Marcha
pela Vida, em defesa de valores fundamentais: a vida, a saúde e o SUS, a
ciência, a solidariedade, a preservação do meio ambiente e a democracia. 
A manifestação será no dia 9 de junho.
Leia mais >>

http://www.sbponline.org.br/2020/05/boletim-iupsys-vol-12-no-02
https://youtu.be/OwEbWmBntto
http://www.sbponline.org.br/2020/05/entidades-da-sociedade-civil-lancam-frente-pela-vida
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da ONU, ONGs e o setor privado as atividades dos psicólogos da ONU e
o papel da psicologia na abordagem de preocupações de importância
global.
Leia mais >>

A SBP convidou para a webinar "International Psychology in Coping With
COVID-19 Pandemic"
Realizada neste sábado, 30 de maio, a webinar foi organizada pela Sociedade Chinesa de Psicologia
e contou com a participação de diversos membros da União Internacional de Ciências Psicológicas
(IUPsyS), entre eles, representando o Brasil, o Prof. Dr. Ricardo Gorayeb, membro do Comitê
Executivo da IUPsyS e Diretor de Relações Internacionais da SBP, que teve participação na mesa
sobre "Como o COVID-19 afetou e mudou a vida das pessoas do ponto de vista psicológico? Quais
são suas reflexões sobre a pandemia como psicólogo? e Quais são as necessidades e oportunidades
de cooperação internacional durante e após o COVID-19?"
Leia mais >>

Quando o conhecimento mais se faz necessário, governo sabota a
ciência
Revista Questão de Ciência | Editorial | 05 de Maio de 2020 
Leia no Blog da SBP >>

Veja eventos da área aqui >>
IMPORTANTE: É possível que alguns eventos divulgados no site e Comunicados da SBP compreendam o
período da pandemia que estamos atravessando. Sugerimos que contatem os organizadores do evento de
seu interesse (sempre disponíveis nas divulgações), para confirmarem a data de realização.

Visualize este e-mail on-line caso não seja mostrado corretamente.

https://www.unpsychologyday.com/
http://www.sbponline.org.br/2020/05/a-sbp-convida-para-o-webinar-neste-sabado-30-de-maio-de-2020
http://www.sbponline.org.br/2020/05/quando-o-conhecimento-mais-se-faz-necessario-governo-sabota-a-ciencia
http://www.sbponline.org.br/eventos
https://www.facebook.com/sbp.psicologia
https://www.instagram.com/sbp.psicologia/
https://twitter.com/sbp_psicologia
http://www.sbponline.org.br/
http://www.sbponline.org.br/comunicados

