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Acompanhe a SBPOT no site e nas redes sociais: acesse, curta e siga as publicações no Facebook,
Instagram e LinkedIn.
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 bimestral e as informações para divulgação podem ser
enviadas para o Fale Conosco.

PUBLICAÇÕES E MENÇÕES

A fim de dar continuidade à consolidação da rPOT como uma revista de alto nível, foi lançada
uma nova edição do periódico. O volume 21 n.3 de 2021 trás “Ciência e conflitos éticos
na gestão da pandemia da COVID-19” como temática de seu editorial. Volume
completo no link: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1984-

665720210003&lng=pt&nrm=iso
Além disso, a rPOT ganhou reconhecimento internacional, por seu histórico de contribuições
científicas e profissionais e foi citada no handbook Historical Perspectives in Industrial and
Organizational Psychology (2021) como um dos mais importantes periódicos do mundo no
campo da Psicologia das Organizações e do Trabalho.

Em outubro, o AD Scientific Index publicou o ranking dos 10 mil cientistas mais influentes da
América Latina em 2021. Para a listagem, foram considerados os trabalhos acadêmicos
realizados por estes profissionais nos últimos 5 anos, de acordo com o sistema de pontuação
e número de citações no Google Acadêmico. Dentre estes cientistas, dez são membros ativos
da SBPOT. Veja os profissionais que foram elencados:
- Antonio Virgilio Bastos (UFBA)
- Jairo Eduardo Borges (UNB)
- Gardênia da Silva Abbad (UNB)
- Sonia Gondim (UFBA)
- Roberto Moraes Cruz (UFSC)
- Juliana Barreiros Porto (UNB)
- Thais Zerbini (USP)

- Ana Cristina Limongi França (USP)
- Luciana Mourão (FGV)
- Maria Nivalda de Carvalho-Freitas (UFSJ)
A SBPOT, ainda, deu apoio a campanha “30 horas na pauta”, desenvolvida pelo Conselho
Federal de Psicologia (CFP) em apoio a jornada semanal de 30 horas para as/os
psicólogas/os. Em suporte a campanha, o CFP construiu uma petição para que todos possam
somar-se à luta. Veja mais informações no site: http://padilhando.com.br/projeto-de-lei1214/

EVENTOS

O X Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho ocorrerá em julho de 2022
em São João del-Rei (MG). Por isso, a SBPOT já levanta esforços em prol da organização do
evento. O Congresso ocorrerá de maneira híbrida (presencial e virtual). Veja o cronograma do
evento:
Atividades virtuais: de 06/07/22 a 08/07/22
Atividades presenciais: de 12/07/22 a 14/07/22
As contribuições da rede de professores e pesquisadores em POT são muito importantes
para a concretização do CBPOT e para apresentar ao público, profissional e em formação, a
pluralidade teórica e de possibilidades de fazeres em POT. Por isso, em novembro foram feitas
publicações especiais para captação de profissionais e pesquisadores interessados nas
Coordenações de Área do congresso.

No dia 15 de dezembro foi divulgada a distribuição das coordenações de área e os nomes dos
profissionais que participarão das coordenações. Veja a listagem no link:
https://www.sbpot.org.br/noticia/resultado-coordenacoes-de-area/
As inscrições e submissões de trabalhos ao X Congresso Brasileiro de Psicologia
Organizacional e do Trabalho começam no dia 20 de janeiro. Por isso, a SBPOT iniciou a
divulgação das modalidades de inscrição e submissão de trabalhos para o evento. Veja:

Modalidades virtuais: Mesa redonda (MR), Comunicação breve de pesquisa (CC), Relato de
experiência (RE), Pôster (PO);
Modalidades presenciais: Simpósio (SIMP), Oficina de pesquisa (OP), Incubadora de projetos
(IP).
Saiba mais em nosso site: https://www.sbpot.org.br/noticia/modalidades-para-submissao-detrabalhos-x-cbpot/

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 Consultoria:
•

Enfrentando o assédio na organização com Samir José e Silva (25/11).

Rodas de supervisão:
•

Design instrucional e metodologias ativas de treinamento com a Profa. Dra. Gardênia
Abbad.
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