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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.

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.4 de 2021 traz “20 anos da

rPOT e o papel dos periódicos científicos na pandemia da COVID-19” como temática

de seu editorial. Volume completo no link:

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1984-665720210004&lng

=pt&nrm=iso

Além disso, no mês de março, a Profa. Dra. Daniela Campos Bahia Moscon trouxe

uma nova reflexão para o Blog SBPOT: “Psicologia X Administração: Faz sentido

delimitar espaços?”. No texto, a professora destaca a relevância da

transdisciplinaridade para o estudo e a prática profissional relativa ao gerenciamento

do comportamento humano no trabalho. Leia o texto:

https://www.sbpot.org.br/publicacao/psicologia-x-administracao-faz-sentido-delimitar-os

-espacos/

No dia 20 de julho a SBPOT lançou uma nota pública em apoio à professora,

associada à SBPOT,  Profa. Dra. Mary Sandra Carlotto em função da sua demissão

em contradição com seu notável desempenho. Leia a nota:

https://www.sbpot.org.br/noticia/nota-publica-manifestacao-de-apoio-a-dra-mary-sandra-c

arlotto/.
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EVENTOS

O X Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho ocorreu em

julho deste ano em São João del-Rei (MG). Por isso, durante o primeiro semestre de

2022, a SBPOT direcionou seus esforços para a divulgação e organização do evento.

No dia 24 de fevereiro, foi divulgado o cronograma completo do Congresso, veja:

Atividades Prazo

Início das atividades pré-congresso Fevereiro de 2022

Fechamento das submissões 04 de abril de 2022

Data final para o resultado das

submissões

Até 29 de abril de 2022

Re-submissão de trabalhos (apenas

trabalhos INDICADOS)

03 a 10 de maio de 2022

Resultado dos trabalhos reavaliados 18 de maio de 2022

Envio de trabalhos completos 16 a 30 de maio de 2022

Divulgação da programação completa do

X CBPOT

Junho de 2022

Realização do X CBPOT Virtual: de 06 a 08 de julho

Presencial: de 12 a 14 de julho



Prosseguindo com os preparativos para o X CBPOT, em abril foi lançado um site

específico para as divulgações do Congresso, que até então eram realizadas no

endereço web da SBPOT, veja o novo site: https://cbpot2022.sbpot.org.br/. O

desenvolvimento deste é um marco relevante para manter a objetividade das

informações e, posteriormente, funcionar como um arquivo do evento.

Além dos avisos e postagens do site, a SBPOT prosseguiu com seu trabalho de

divulgação nas redes sociais, tirando dúvidas e disseminando informações sobre o

Congresso. Veja o Instagram do X CBPOT: https://www.instagram.com/cbpot_oficial/.

De acordo com o calendário de atividades, no dia 05 de julho foram realizados os

minicursos pré-congresso, que aconteceram de maneira online e reuniram

profissionais de diversas partes do Brasil. Acesse a lista completa de temas e

ministrantes: https://cbpot2022.sbpot.org.br/minicursos/.

Durante o Congresso, que aconteceu entre 06 e 14 de julho, a SBPOT uniu esforços,

juntamente à Comissão Organizadora e Comissão Científica do X CBPOT, para que o

evento ocorresse de maneira organizada e tivesse meritório valor acadêmico,

reforçando a importância da Psicologia Organizacional e do Trabalho no Brasil.

Além disso, a SBPOT também levantou esforços para a organização e divulgação do

curso “Inclusão e Gestão do Trabalho de Pessoas com Deficiência”, que foi

idealizado pela Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas. O curso pretende

realizar uma análise dos aspectos históricos, políticos, de justiça social, estruturais,

ambientais, organizacionais e psicossociais que contribuem com a exclusão de

pessoas com deficiência, visando compreender estes determinantes e operar com

parâmetros de inclusão que contribuam para uma adequada gestão da diversidade

funcional nas organizações. Saiba mais:

https://www.sympla.com.br/play/curso-inclusao-e-gestao-do-trabalho-de-pessoas-com-

deficiencia/1468514
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No dia 13 de maio, a Câmara dos Deputados promoveu uma sessão solene para

homenagear os 60 anos da regulamentação da Psicologia no Brasil. A atividade

aconteceu no Plenário Ulysses Guimarães e reuniu representantes do Sistema

Conselhos de Psicologia, parlamentares, autoridades públicas e demais

convidadas(os). A presidente da SBPOT, Dra. Daiane Bentivi, e a 2° tesoureira, Dra.

Sabrina Barros, estiveram presentes na solenidade. Participaram também os

associados da SBPOT Gardênia Abbad e Antônio Virgílio Bittencourt Bastos. A

transmissão do evento está disponível no canal do YouTube do Conselho Federal de

Psicologia (CFP). Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=Q2txDSSoFkg.

RODAS DE SUPERVISÃO E RODAS DE CONSULTORIA

A fim de fomentar o debate acerca das temáticas propostas no X CBPOT, as Rodas de

conversa da SBPOT, que acontecem mensalmente, alternadas entre Rodas de

Supervisão e Rodas de Consultoria, foram temporariamente substituídas por

ENCONTROS PREPARATÓRIOS para Congresso.

Sendo assim, até então, já foram realizados quatro encontros, que acontecem de

forma gratuita através da plataforma YouTube. Veja quais foram os assuntos

abordados:

● A estrutura do resumo e erros mais comuns nas submissões com Profa. Dra.

Juliana Barreiros Porto (UNB) e Profa. Dra. Marina Greghi Sticca (USP-RP) /

24 de fevereiro;

● Gestão de Pessoas - pós pandemia: Desafios do sistema híbrido com André

Luna e Guilherme Alves / 30 de março;

● Por que a Orientação Profissional e de Carreira são temas da Psicologia

Organizacional e do Trabalho? - Dr. Alexsandro de Andrade e Dr. Hugo Ferrari

Cardoso / 18 de abril;

● Trabalho no Brasil: precariedades, invisibilidades e desafios? - Profa. Dra.

Daniela Duarte e Profa. Dra. Juliana Camilo / 26 de abril;

https://www.youtube.com/watch?v=Q2txDSSoFkg


● Diversidade, inclusão e equidade em contextos de trabalho, carreira, na

formação e na pesquisa - Profa. Dra. Cirlene de Souza Christo, Profa. Dra.

Maria de Lurdes Costa Domingos e Dra. Valérie Ganem / 13 de maio;

● Saúde mental e trabalho na pandemia Covid-19 - Dra. Carmem Giongo, Dra.

Karine Perez e Dra. Mayte Amazarray / 20 de maio;

● Empreendedorismo: possibilidades de atuação do psicólogo no

desenvolvimento de lideranças e geração de instituições com propósitos

construtivos - Prof. Dr. Pedro Afonso Cortez (PUCPR e UTP) e pela mestra

Juliana Cury (Uniaraxá) / 25 de abril;

● Diálogos sobre Inclusão e Diversidade no trabalho - Profa. Dra. Simone Costa

Nunes (PUC Minas), Profa. Dra. Amyra Moyzes Sarsur (Fundação João

Pinheiro), Profa. Dra. Adriane Vieira (UFMG) e Profa. Dra. Carolina Maria Mota

Santos (PUC Minas) / 10 de junho;

● Psicologia Positiva aplicada ao campo de organizações e trabalho - Profa. Dra.

Alexandra Marçulo (IFRR) e Profa. Dra. Michelle Morelo (UEMG) / 15 de junho;

● Trabalho precário, racismo, sofrimento psíquico e resistências - Profa. Dra.

Lêda Gonçalves de Freitas (UCB), Prof. Dr. Jefferson Olivatto da Silva (UEL e

UNICENTRO) e Profa. Dra. Janine Kieling Monteiro (UNISINOS) / 29 de junho;

● EXTRA: Live sobre o dia do trabalhador - Diversidade, inclusão e equidade:

Desafios e Possibilidades para o Mundo do Trabalho com Profa. Dra. Lígia

Oliveira Silva e Profa. Dra. Maria Nivalda de Carvalho-Freitas / 2 de maio.

DIRETORIA DA SBPOT:

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



RENÚNCIA À PRESIDÊNCIA

No dia 03 de março deste ano, a então presidente da Associação, Maria Nivalda de

Carvalho-Freitas renunciou ao cargo. Portanto, a presidência da SBPOT foi assumida

pela vice-presidente Daiane Rose Cunha Bentivi. Em nosso site, você encontra a carta

de renúncia: https://www.sbpot.org.br/noticia/carta-de-renuncia-a-presidencia-da-sbpot/

https://www.sbpot.org.br/noticia/carta-de-renuncia-a-presidencia-da-sbpot/

NOVA GESTÃO SBPOT (2022-2024)

A nova diretoria da Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho

foi eleita durante a assembleia geral de 13/7/2022. A nova diretoria conta com o

empenho dxs associadxs para seguir promovendo e divulgando a produção de

conhecimento relevante e aplicado em todas as áreas de POT.

Presidente: Juliana B. Porto

Vice-presidente: Hugo Sandall

1• Secretária: Silvia Amorim

2• Secretária: Eveli Vasconcelos

1• Tesoureira: Juliana Camilo

2• Tesoureira: Júlia Gonçalves
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