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O Boletim SBPOT é um espaço de comunicação entre a SBPOT e seus associados.
Por ele, apresentaremos as ações da SBPOT, notas e informativos, bem como
divulgaremos eventos, editais, chamadas de trabalhos, publicações da nossa
revista científica rPOT, dentre outros assuntos da área.
A periodicidade do Boletim SBPOT é mensal, e as informações para divulgação
podem ser enviadas para o Fale Conosco.
Acompanhe a SBPOT no site e nas redes sociais. Apoie a SBPOT nas redes sociais:
acesse, curta, compartilhe e siga as publicações no Facebook, Instagram, Youtube
e LinkedIn.

DESTAQUE: IX CBPOT

O IX Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho (IX CBPOT)
que ocorrerá no formato 100% virtual, que acontecerá entre os dias 05 e 14 de
novembro de 2020. Os minicursos ocorrerão no final de semana anterior, no
sábado, dia 31/10/2020.
ATIVIDADES PREPARATÓRIAS
Ao longo do mês de Setembro, a SBPOT realizou as seguintes atividades
preparatórias para o IX CBPOT:
- Live com o Presidente da Comissão Científica do IX CBPOT, Prof. Dr. Adriano de
Lemos Alves Peixoto para apresentação da estrutura do congresso e demais
informações sobre envio dos trabalhos aprovados (Pôsteres, Relatos de Experiência
e Comunicações Breves de Pesquisa);
- Debate com o Prof. Dr. Celio Pereira de Oliveira Neto (USP) sobre as Perspectivas
do Teletrabalho no Pós Pandemia;

- Debate com a Prof. Dra. Eveli Vasconcelos (Representante Regional da SBPOT), a
Psicóloga Lucilanny dos Reis, a Psicóloga Karina Pimentel e a Advogada Deborah
Araujo sobre O impacto das novas legislações na gestão de pessoas; e
- Debate com o Editor Chefe da rPOT, Prof. Dr. Roberto Moraes Cruz sobre a
Análise Psicológica no Trabalho.
Além disso, já estão programados diversos outros debates semanais até o início
das atividades do IX CBPOT. Acompanhe nas redes sociais da SBPOT e do CBPOT.
INSCRIÇÃO EM MINICURSOS

Não perca tempo e corra no site do IX CBPOT para se inscrever nos minicursos, que estão
incríveis!
Dia 31 de OUTUBRO – Manhã
1. A Reforma Trabalhista e as Transformações do mercado de Trabalho (Célio Pereira de
Oliveira Neto/PUC PR)
2. Metodologias ágeis para criatividade e inovação: design thinking, canvas e pitch (Helena
Brochado/Com Propósito RS)
3. Efetividade de Treinamento, Desenvolvimento e Educação em Organizações e Trabalho
(Gardênia Abadd/UnB & Thais Zerbini/USP-RP)
4. Saúde mental e Trabalho na Segurança Pública (Liliana Guimarães/UCDB)
5. Burnout: Diagnóstico e Intervenção (Marina Greghi/USPRP)
6. Gestão da Carreira: A lente da Psicologia Organizacional e do Trabalho (Lígia Oliveira
Silva/UFU)
7. Análise de Redes Sociais Aplicada ao contexto organizacional (Elaine Neiva/UnB)
Dia 31 de OUTUBRO – Tarde
1. Gestão da Idade, Envelhecimento e Transição para Aposentadoria (José Carlos Zanelli/
Istrituto Zaelli SC)
2. Diagnóstico e Prevenção de Riscos psicossociais no Ambiente de Trabalho (Elisa
Ansoleaga / Universidade Diego Portales-Chile)
3. Técnicas de Manejo Prévio do Estresse para Atividades em Incidentes Críticos ou
Traumáticos (Olavo Sant’anna Filho/Cruz Vermelha Brasileira & Lyani Prado/Cruz Vermelha
Brasileira)
4. Gestão da Diversidade e inclusão nas organizações (Raíssa Tette/UFJF)
5. Grupos focais no diagnóstico organizacional: aspectos teóricos e práticos (Sônia
Gondim/UFBA)
6. Perícia Psicológica Trabalhista e Previdenciária (Roberto Cruz/UFSC)
7. Desenvolvendo programas de Qualidade de Vida no Trabalho (Mario César Ferreira/UnB)
VALOR DE INSCRIÇÃO PROMOCIONAL A MEMBROS DE EMPRESAS
JUNIORES

Em setembro o CBPOT lançou um valor promocional a empresárias/os juniores que se
inscreverem no IX CBPOT. Para a inscrição, na categoria Participante de Empresas Juniores,
é necessário realizar a inscrição no nosso sistema e enviar para o e-mail
cbpot2020@sbpot.org.br a declaração de participação, assinada pela/o Presidente da EJ.

Mais informações, acesse nosso site: https://cbpot2020.sbpot.org.br/
Esta é mais uma ação da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho
(SBPOT) para apoiar as Empresas Juniores (EJ), em especial as EJs de Psicologia, visto que os
principais serviços ofertados são os ligados à Psicologia Organizacional e do Trabalho
(POT). Tais empresas fomentam o protagonismo do acadêmico na sua própria formação,
gerando espaços para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, integração
entre teoria e prática, bem como o desenvolvimento de competências profissionais em
POT.
PATROCÍNIO
Consultorias e empresas podem apoiar o CBPOT por meio de patrocínio. Para saber
como, escreva para cbpot2020@sbpot.org.br.
LANÇAMENTO DE LIVROS

Durante o IX Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho será
realizado lançamento de livros publicados em 2019 e 2020. Todos(as) os(as) participantes
inscritos(as) no Congresso poderão inscrever livros para o lançamento, que serão avaliados
pela Comissão Científica. Poderão ser inscritos livros publicados em 2019 e 2020, com
temáticas afins à Psicologia Organizacional e do Trabalho.
Para inscrever os(as) participantes deverão enviar as informações sobre a publicação
através do formulário (http://bit.ly/lancamentolivroscbpot2020) com os dados solicitados.
DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO IX CBPOT
No mês de setembro divulgaremos a programação completa do IX CBPOT. Acesse o
site do congresso e confira!
Se você ainda não se inscreveu, corra e garanta sua participação no evento da
nossa entidade, o maior e melhor evento de Psicologia Organizacional e do
Trabalho do Brasil!
E lembrem-se: Associada/os da SBPOT tem desconto na inscrição do IX CBPOT!
Participe, apoie e divulgue o nosso congresso!
Eventos SBPOT

Dia 20/08 aconteceu o lançamento do referencial: Competências para a atuação
em psicologia organizacional e do trabalho: um referencial para a formação
e qualificação profissional. Esse referencial é um marco histórico na Psicologia
Organizacional e do Trabalho no Brasil! Adquira gratuitamente no site da SBPOT:

https://www.sbpot.org.br/publicacoes/livros/e-book-competencias-para-a-atuacaoem-pot/ e compartilhe com professores, estudantes r profissionais da área de POT.
Dia 26/08 tivemos um debate sobre Estágio em Psicologia Organizacional e do
Trabalho: Desafios para a formação em temos de pandemia. Tivemos a a
participação de professores de universidade públicas e particulares discutindo sobre
eixos do estágio na área e relatando sobre o estágio em POT no contexto da
pandemia.
Dia 27/08 a Artmed promoveu uma webinar em parceria com a SBPOT: O trabalho
hoje: análises da psicologia sobre os impactos na saúde e desempenho,
com pesquisadores de referência na nossa área.
Dia 21/09 a nossa presidente Maria Nivalda de Carvalho-Freitas representou a
nossa associação no Manifesto por uma Psicologia Anticapacitista, um ato
virtual organizado pelo CFP no Dia Nacional de Luta da Pessoa com
Deficiência.
Você não pôde assistir? Participou, assistiu e quer rever? Está tudo disponível no
nosso canal no Youtube @SBPOTTV.

PROJETO NOVO!!!

No mês de outubro a SBPOT vai lançar as Rodas de Supervisão em Psicologia
Organizacional e do Trabalho. A primeira será na quarta feira, dia 28/10, com a
Professora Doutora Sônia Gondim sobre Supervisão de Estágio em Psicologia
Organizacional e do Trabalho. É gratuito para associados da SBPOT! Não associados
podem participar mediante inscrição de R$ 50,00 reais.
Em breve informaremos o horário e indicaremos o link para realizar a inscrição, no
site da SBPOT e nas nossas redes sociais! Participe, traga suas dúvidas,
compartilhe suas experiências! Divulgue e convide seus colegas para enriquecer
esse debate e contribuir para qualificar as atividades de estágio profissionalizante
em POT!

Assembleia Geral SBPOT: 03/10/2020 às 09 horas

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária dos
Associados da SBPOT (Edital 02/2020)
Data: 03/10/2020 às 9 horas
Pauta: 1. Breve apresentação das ações da gestão 2020 -2022 (20
minutos); 2. Eleição de membros do Conselho Fiscal; 3.
Lançamento do Edital do Prêmio “Sigmar Malvezzi: uma vida
dedicada à POT” a ser concedido durante o IX CBPOT.
https://www.sbpot.org.br/noticias/atencao -associadosassembleia-geral-extraordinaria-no-dia-03-10-as-9-horas
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