
 
 

 

 

 

BOLETIM SBPOT 

Nº 21 | 09/2021 

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

Instagram e LinkedIn. Acesse o site da nossa loja e apoie a associação adquirindo nossos 

produtos.  

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. 

As informações para divulgação boletim podem ser enviadas para o Fale Conosco. 

 

  PUBLICAÇÕES  

 

A rPOT lançou um novo número, o volume 21 n.2 de 2021, trazendo em seu editorial uma 

reflexão sobre “O legado da pandemia da COVID-19 para a psicologia das 

organizações e do trabalho”. Volume completo no link: 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1984-

665720210002&lng=pt&nrm=iso  

Foram lançadas duas Notas Públicas em contraposição à demissão de docentes e pesquisadores 

de instituições de Ensino Superior privadas, em reflexão sobre a crise na educação superior do 

país. As notas podem ser acessadas nos links https://www.sbpot.org.br/post-manifesto/nota-

publica/ e https://www.sbpot.org.br/post-manifesto/nota-publica-em-solidariedade-e-

agradecimento-a-profa-dra-maria-cristina-ferreira/  

A SBPOT, apoiou a campanha “Derruba PEC 32” (#DerrubaPEC32), desenvolvida pelo Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) contra a Reforma Administrativa promovida pela PEC 32/2020. Além 

disso, a presidente da SBPOT, Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas, concedeu uma 

entrevista ao CFP ressaltando os impactos negativos da PEC 32 para a psicologia. Entrevista completa 

no link: https://site.cfp.org.br/psicologia-organizacional-e-do-trabalho-presidente-da-sbpot-fala-

sobre-impactos-da-reforma-administrativa-na-psicologia/  

Ademais, a SBPOT foi representada por Ana Cristina Limongi França em uma entrevista para a revista 

Você S.A., na qual foi discutido o tema “Como lidar com ambientes tóxicos no trabalho”. Entrevista 

completa no link: https://vocesa.abril.com.br/carreira/como-lidar-com-ambientes-toxicos-no-

trabalho/  
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EVENTOS 

No dia 7 de julho de 2021, nossa vice-presidente, Dra. Daiane Bentivi, participou do evento virtual 

“Avaliação Psicológica”, promovido pelo Conselho Federal de Psicologia, representando a SBPOT.. 

Daiane Bentivi integrou a primeira Live do evento, que tinha como temática “Avaliação psicológica 

na perspectiva do Trânsito e do Trabalho”.  

Há 20 anos era fundada a SBPOT, que surgiu com o objetivo de promover e divulgar 

conhecimento científico e tecnologias na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

Durante esse período de atuação, a associação realizou diversas ações relevantes para a área de 

POT no Brasil, como, por exemplo, o lançamento do livro “Psicologia, organizações e Trabalho 

no Brasil”, publicado em 2004.  

Na data do aniversário da entidade, dia 26 de junho de 2021, foi realizada uma Live 

comemorativa, com transmissão ao vivo através da plataforma YouTube. A Live foi conduzida 

pela gestão atual com participação de associados e  de membros de gestões anteriores, que 

ressaltaram os desafios e realizações da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do 

Trabalho durante esses 20 anos de atuação. Transmissão na íntegra no link: Aniversário SBPOT 

- 20 anos - YouTube 

Em homenagem aos 20 anos e com o objetivo de documentar os feitos importantes da SBPOT, 

a diretoria realizou entrevistas com fundadores e ex-presidentes sobre as principais ações 

conduzidas em cada biênio para o desenvolvimento da SBPOT. Uma prévia das entrevistas foi 

divulgada no Instagram da associação, na qual a ex-presidente Profa. Dra. Lívia Borges explica 

quando e como foi criado o Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho 

(CBPOT). Entrevista com Profa. Dra. Livia Borges no link: 

https://www.instagram.com/p/CSjzuYVgrMi/ . Você também pode acessar  o vídeo  com trechos 

das demais entrevistas no link: Evento Comemorativo 20 anos SBPOT - YouTube 

 

   RODAS DE SUPERVISÃO E RODAS DE CONSULTORIA  

 

As Rodas de conversa da SBPOT acontecem mensalmente, alternadas entre Rodas de Supervisão 

e Rodas de Consultoria. As Rodas de Supervisão são espaços de conversa com um(a) 

convidado(a) expert no tema escolhido. O(a) convidado(a) responde questões de profissionais, 

pesquisadores (as) e estudantes de Psicologia Organizacional e do Trabalho ligadas ao tema. As 

Rodas de Consultoria consistem na apresentação de casos de atuação profissional, seguidas de 

sessão de perguntas e discussões com a audiência.  

Rodas de Supervisão:  

● Capacitismo e inclusão: desafios na gestão da diversidade funcional com a Profa. Dra. 

Maria Nivalda de Carvalho-Freitas (24/06); 

● Redação científica nas submissões de artigos: erros comuns com o Prof. Dr. Roberto 

Moraes Cruz (26/08). 

https://www.youtube.com/watch?v=kMzICzZZELk
https://www.youtube.com/watch?v=kMzICzZZELk
https://www.instagram.com/p/CSjzuYVgrMi/
https://www.youtube.com/watch?v=n1JpSCzwHMc


 
 

 

Rodas de Consultoria: 

● Um outro olhar sobre pessoas e empresas com a Terezinha Sette (29/07); 

● Pode falar: um caso de intervenção em segurança psicológica com Déborah Camila 

Sanches (30/09).  

 

   DIRETORIA DA 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 


