BOLETIM Nº 19 dezembro/2020

Esse é um espaço de comunicação entre a SBPOT e seus associados. Por ele, apresentamos
as ações da SBPOT, notas e informativos, bem como divulgamos eventos, editais, chamadas de
trabalhos, publicações da nossa revista científica rPOT, dentre outros assuntos da área.

IX CBPOT
O IX Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho (IX CBPOT) de forma
completamente online, aconteceu entre 05 e 14 de novembro de 2020. Alcançamos um total de
446 participantes que realizaram 22.720 visualizações das páginas de programação e
atividades. Foram realizados 10 eventos preparatórios em diversos temas da área, todos
disponíveis no nosso canal do youtube. Durante o congresso foram oferecidos 14 minicursos, 22
mesas/simpósios, 40 sessões de relatos e comunicações, 10 sessões de pôsteres, 10 sessões
de diálogo, 07 mesas institucionais e 12 lançamentos de livros. Você esteve no congresso e não
deu tempo assistir tudo? Basta acessar a plataforma com seu login e senha e aproveitar todo
conteúdo disponível! https://cbpot2020.sbpot.org.br/portal/. Lembre de acessar a área do inscrito
e fazer o download do seu certificado! http://www2.cfp.org.br/inscricoesonline/cbpot/2019/
Na cerimônia final foi anunciado o vencedor do Prêmio Sigmar Malvezzi, segunda edição. O
Prêmio Sigmar Malvezzi, criado em 2018, se constitui em uma forma de reconhecer o trabalho
de excelência realizado por pesquisadoras(es) que, através dos seus estudos, prestam relevante
contribuição ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação da Psicologia
Organizacional e do Trabalho no Brasil. Os três indicados ao prêmio, Professora Dra Maria
Cristina Ferreira, Professor Dr José Carlos Zanelli e Professor Dr. Jairo Eduardo BorgesAndrade, contribuíram para a consolidação da POT no país, construíram redes e instituíram
dispositivos institucionais para o crescimento da área. Considerando os critérios indicados no
Edital disponível no nosso site, o vencedor do Prêmio Sigmar Malvezzi nesse ano de 2020 foi o
professor Jairo Eduardo Borges-Andrade. A SBPOT reconhece o mérito e as contribuições dos
três pesquisadores.
Eventos
Estivemos presentes na 50a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de psicologia Psicologia de
27 a 20.10 de 2020. Na sessão especial Como eu faço? foi apresentado o "Manual de

Orientação para Docentes-Supervisores de Estágios em Psicologia Organizacional e do
Trabalho: contribuições para a formação profissional", com os palestrantes: Profa. Dra. Sonia
Gondim (UFBA), Prof. Dr. Jairo Eduardo Borges-Andrade (UnB), Profa. Dra. Thaís Zerbini (USP)
e Profa. Dra. Gardênia da Silva Abbad (UnB). Além dessa sessão, foi apresentada a Mesa
Redonda: Competências Socioemocionais em contextos de trabalho e de formação coordenada
pela Profa. Dra. Thaís Zerbini (USP), com a participação da Profa. Dra. Sonia Gondim (UFBA) e
da Profa. Dra. Fabiana Maris Versuti (FFCLRP-USP).
Participamos do lançamento da campanha do Conselho Federal de Psicologia: "Racismo é coisa
da minha cabeça ou da sua", dia 20.11.2020. Nessa ocasião fomos representados pela
doutoranda Lucimar Reis que pesquisa sobre liderança de mulheres negras em contextos de
trabalho, orientada pela Profa. Dra. Luciana Mourão (PPG Universo).

Projetos
A terceira edição do Percorrendo a pesquisa em POT pelo Brasil foi publicada. Nela temos o
grupo Inovare, coordenado pela professora Elaine Neiva da UNB. A cada edição desse projeto,
pesquisadores e seus grupos de pesquisa se apresentam para a comunidade da área, contando
sobre seu percurso e seus projetos em andamento. Se você deseja apresentar o seu grupo de
pesquisa ou gostaria de conhecer mais sobre um grupo de pesquisa em POT no Brasil, entre em
contato conosco por e-mail (secretaria@sbpot.org.br).
Aconteceu a primeira edição da Roda de Supervisão no dia 28/10, com as Professoras Sônia
Gondim e Liliana Guimarães sobre Supervisão de Estágio em Psicologia Organizacional e do
Trabalho. Foi um importante momento de troca e aprendizagem sobre acesso a campos de
estágio, processos de transição e adaptação do saber acadêmico para o campo de estágio,
implicações relativas à formação do supervisor de campo, a viabilidade da empresa júnior ser
considerada um campo de estágio, dentre outras temáticas discutidas. As Rodas de Supervisão
são um espaço em que profissionais e pesquisadores compartilham dúvidas, debatem sobre
problemas e lacunas da área de atuação com um convidado de referência no tema escolhido.
No intuito de colaborar com as pesquisas em desenvolvimento na área de POT, criamos
um espaço no site para divulgação de pesquisas. Essa divulgação pode acontecer através da
divulgação de questionários de pesquisa online, por exemplo. Para ser divulgado no site da
SBPOT, o projeto precisa estar vinculado a um programa de pós-graduação stricto sensu. Basta
preencher o formulário disponível no site https://www.sbpot.org.br/pesquisa/colabore/divulgue-asua-pesquisa/ Você também pode contribuir respondendo as pesquisas divulgadas no site!
https://www.sbpot.org.br/pesquisa/colabore/
Articulação Internacional

A SBPOT assinou, juntamente com outras 36 organizações, a Declaração da Cúpula LatinoAmericana e do Caribe de Presidentes para o fortalecimento da Psicologia. Acesse o documento
completo em nosso site: https://www.sbpot.org.br/noticias

Agende-se: Eventos 2021
No dia 26 de maio de 2021 faremos 20 anos!!! Colabore na construção dessa festa enviando
fotos e histórias para o e-mail: sbpot20anos@sbpot.org.br
O primeiro evento de 2021 será uma Live com o Professor Antônio Virgílio Bastos e dois
professores de graduação convidados, para debater sobre Como assegurar o desenvolvimento
das competências em POT na graduação. O debate acontecerá no dia 09.02.2021 e você poderá
acompanhar no nosso canal do youtube. Divulgaremos o horário em breve.
A segunda edição da Roda de Supervisão acontecerá em 25.02.2021 e terá como convidada a
Professora Doutora Ligia Oliveira Silva, respondendo a dúvidas e debatendo sobre a temática
Gestão de Carreira. Outro novo projeto são as Rodas de Consultoria. Essa atividade consiste
em espaço de apresentação de casos de atuação profissional por um convidado, seguida de
sessão de perguntas e discussões com a audiência. A primeira edição dessa atividade
acontecerá em 25.03.2021 e terá como convidada a Professora Doutora Luciana Mourão que
apresentará uma experiência de intervenção de Desenvolvimento Profissional.
As Rodas de Supervisão e as Rodas de Consultoria foram criadas como benefícios para os
membros associados. Para participar basta acessar o link gratuito da inscrição que será
disponibilizado em 2021. Para não associados são disponibilizados ingressos pagos. Agendese: essas atividades acontecerão na última semana do mês, nos dias de quinta-feira, de maneira
alternada (um mês de supervisão e um mês de consultoria).

Chamadas para Publicação de Artigos
A Revista de Psicologia da IMED está com chamada aberta para o número temático a ser
publicado em 2021. As propostas de número temático devem estar em consonância com a
seguinte linha do mestrado em Psicologia da IMED: Organizações, Avaliação e Intervenções
Psicossociais. O prazo final para envio de propostas é 15 de dezembro de 2020. As propostas
devem ser encaminhadas para o e-mail da revista (revistapsico@imed.edu.br) em arquivo pdf.
Mais informações em https://seer.imed.edu.br/index.php/revistapsico/announcement/view/15
Nossos agradecimentos e votos de final de ano
O ano de 2020 marcará todas as nossas histórias, individuais e coletivas, pelos inúmeros
desafios enfrentados, colocando nossa capacidade de adaptação à prova, forjando novas formas
de estar no mundo e de realizar nossos trabalhos. A SBPOT agradece a todos os associados
pelo apoio e contribuição nas atividades desenvolvidas nesse ano tão desafiador. Nossos

sinceros agradecimentos e nosso desejo de que possamos, na trilha do Natal, renascer,
agregando as aprendizagens sobre nossas fragilidades e finitude que 2020 nos trouxe. Que
consigamos em 2021 avançar juntos e contribuirmos para a construção de um mundo mais
acolhedor, respeitoso com a diversidade, inclusivo e fraterno.
Diretoria SBPOT
Presidente: Maria Nivalda de Carvalho Freitas (UFSJ)
Vice-Presidente: Daiane Rose Cunha Bentivi (UFBA)
1ª Tesoureira: Melissa Machado de Moraes
2ª Tesoureira: Sabrina Cavalcanti Barros (FACISA/UFRN)
1ª Secretária: Elisa Maria Barbosa de Amorim-Ribeiro (UNIVERSO)
2º Secretário: Raphael Henrique Castanho Di Lascio

Acompanhe a SBPOT no site e nas redes sociais: acesse, curta e siga as publicações no
Facebook, Instagram, Youtube e LinkedIn.
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