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Caros colegas.
próxima edição (No. 111: Mudança climática, psicologia e saúde mental) aguarda sua
colaboração em uma das seguintes seções com o tema central da edição ou com qualquer
outro tema:
I Seção “Briefs". Divulgue seu(s) último(s) trabalho(s) científico(s).
II Seção Mundial do SIP. É a seção para as Forças Tarefas (TF), Representantes
Nacionais (NR) e Vozes dos Membros.
III Seção Partilha de Orgulho: Distinções de relevância dos membros do SIP.
Tudo o que tem de fazer é ter a sua filiação actual.
Prazo: 19 de novembro de 2022
Envio para: julioc.penagos@udlap.mx
Abaixo estão os detalhes de cada seção. Visite nosso site para ver as últimas edições do
Boletim:
https://bulletin.sipsych.org
E nosso repositório com todos os números: https://sipsych.org/publications/sip-bulletin
I SECÇÃO "BRIEFS”
Objetivo do Boletim: dar difusão a algum trabalho de algum membro da SIP, bem como
contribuir com o tão necessário trabalho de difusão científica.
Consiste em pequenas notas em forma de notícias (não a cópia do resumo científico),
sobre os resultados, avanços, ou conclusões, etc., derivadas de um trabalho seu,
publicado nos últimos 12 meses. Adicione um título apelativo com um máximo de 12
palavras, para que a sua nota seja apelativa para o leitor. Se seu trabalho é um livro,
podemos adicioná-lo em outra seção chamada "O que há de novo em editoração".
Envie-nos uma breve descrição, a capa de seu livro e a referência em formato APA.
1. Comprimento aproximado de 150 palavras, em qualquer língua oficial da SIP.
2. Incorpora, no final da nota, a referência em formato estritamente APA do trabalho
publicado em que se baseia a nota.

3. A tradução adicional para outra língua oficial do SIP (inglês, espanhol, francês,
português) é essencial. Isto permitirá que o seu trabalho seja mais amplamente
divulgado.

II SECÇÃO MUNDIAL DO SIP
A) Grupos de Trabalho
Disseminar conhecimentos relevantes em relação aos tópicos e abordagens que seu grupo
de trabalho realiza (Grupos de trabalho oficiais da SIP). Você pode comunicar e / ou
divulgar atividades, ações, propostas, pesquisas, temas atuais, etc., do GT. Texto breve,
não mais que 12 palavras.
B) Representantes Nacionais
Destaque o que considera relevante para a Psicologia no seu país ou algumas ações que
tomou como representante nacional. As possibilidades podem ser tão diversas como a
Psicologia e quem nós fazemos isso. Texto breve, não mais que 12 palavras.
Em ambos os casos (GT ou RN) é uma breve nota, convidando à leitura,
aproximadamente entre 200 e 400 palavras. Pode ser menor ou até maior, se desejado.
C) Vozes dos membros
Artigos acadêmicos originais de nossos membros. Estes podem ser relatórios de
experiências profissionais ou de intervenção, estudos empíricos, ensaios, revisões ou
qualquer formato acadêmico. A duração de sua contribuição pode ser variável: entre 600
e 3000 palavras. Aderência indispensável ao estilo APA. Não inclua notas de
rodapé. Texto breve, não mais que 12 palavras.
Nossa 111ª edição terá como tema central "Mudança climática, psicologia e saúde
mental". Todas as contribuições sobre este e outros tópicos são bem-vindas. No entanto,
encorajamos sua colaboração no contexto e tema indicado.

Linguagem: Qualquer língua oficial do SIP. Favor traduzir, se possível, para qualquer
outro idioma (inglês, espanhol, francês, português) para ajudar na divulgação do que
você divulga.
III SEÇÃO ORGULHO COMPARTILHADO
Você conhece alguém que seja membro da SIP e que tenha recebido recentemente uma
distinção ou reconhecimento de relevância? Esta é uma nova seção do Boletim dedicada

a partilhar as mais recentes distinções recebidas na prática profissional da Psicologia,
bem como as meritórias realizações dos colegas membros da SIP.
Envie o nome da pessoa que recebeu o prêmio (poderia ser você), o título do
reconhecimento e uma foto, de preferência do momento da recepção do prêmio.

