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Associese à ABPMC!
Denis Zamignani, presidente da Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC),
convida você a se associar à ABPMC. Veja a mensagem e mais informações.

Comissão de Publicação e Editorial da ABPMC estuda encerrar a coleção
Comportamento em Foco
Como parte de suas atividades, a Comissão de Publicação e Editorial
da Gestão 20152016 da ABPMC tem avaliado, proposto e executado
alterações nas publicações da nossa associação. Agora, é a vez da
coleção Comportamento em Foco. Veja a justificativa e a proposta da
Comissão.

ABPMC felicita o professor Lincoln Gimenes pelo
título de Professor Emérito da UnB

Diretoria da ABPMC felicita o professor Lincoln Gimenes pela
conquista do título de Professor Emérito da Universidade de Brasília.

http://abpmc.org.br/info/2015/bc40.html
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Debates
Analistas do comportamento debatem o uso do
laboratório didático com animais no ensino
“O laboratório didático com animais é o melhor modo de ensinar os
princípios básicos da análise experimental do comportamento?” Dr.
Sérgio Cirino, professor da UFMG, e Dr. Bruno Strapasson, professor
da UFPR, responderam a essa pergunta – e apresentaram sugestões
de leitura para aprofundamento sobre o tema.

Debate sobre o uso do laboratório didático com
animais continua
Continuando o debate sobre o uso do laboratório didático com
animais, Dr. Bruno Strapasson, professor da UFPR, comenta a
resposta do Dr. Sérgio Cirino, professor da UFMG. Dr. Rodrigo
Miranda, pósdoutorando da USPRP e exorientando de Sérgio
Cirino, também participa do debate comentando as respostas
anteriores. Ambos apresentaram novas sugestões de leitura para
aprofundamento sobre o tema.

Periódicos
James Holland comenta edição especial da
RBTCC baseada em seu artigo “Servirão os
princípios comportamentais aos revolucionários?”
A Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva (RBTCC)
está com chamada de artigos aberta para uma nova edição especial
com o tema “Servirão os princípios comportamentais
aos revolucionários?”, inspirado em capítulo homônimo publicado em
1973 por James G. Holland no livro Modificación de conduta:
aplicaciones a la educación. Holland comentou a iniciativa para o
Boletim Contexto.

Publicado o segundo número de 2015 da Revista Brasileira de Terapia
Comportamental e Cognitiva
Pesquisadores brasileiros publicam em novo número do The Analysis of Verbal
Behavior
Pesquisador brasileiro publica em novo número da The Behavior Analyst
Publicada nova edição do Behavior Analysis in Practice
http://abpmc.org.br/info/2015/bc40.html
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Pesquisadores brasileiros publicam no Journal of the Experimental Analysis of
Behavior e no Journal of Applied Behavior Analysis
Nova edição da The Psychological Record inclui estudo de pesquisadoras da USP
Oportunidades
Aprovado mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Vale do São
Francisco (Univasf)
Notícia exclusiva do Boletim Contexto: Durante evento comemorativo dos 10 anos do Curso de Psicologia da
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em PetrolinaPE, foi anunciada a aprovação pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) da proposta de criação do mestrado em
Psicologia dessa universidade.

Editais de seleção para Mestrado e Doutorado abertos para o segundo semestre de
2015
Estão abertos quatro editais para seleção a nível de Mestrado e Doutorado em três universidades brasileiras
com linhas de pesquisa em análise do comportamento, ecoetologia ou neurociências comportamentais, totalizando
pelo menos 63 vagas, 50 para Mestrado e 13 para Doutorado.

Aberto concurso para professor de Psicologia Experimental na UFES
Estão abertas as inscrições para concurso de professor efetivo na área de Psicologia Experimental para a
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O período de inscrições irá até 13/05/2015.

UERJ abre concurso para contratação de psicólogos
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) está com inscrições abertas para concurso público visando o
preenchimento de 28 vagas técnicoadministrativas para o cargo de psicólogo. A jornada de trabalho é de 40
horas semanais, com remuneração inicial de R$ 4.800,00.

Eventos
Próximos eventos Análise do Comportamento (maio e junho de 2015)
Diversos eventos de interesse de analistas do comportamento ocorreram nos meses de maio e junho de 2015.
Confira.

http://abpmc.org.br/info/2015/bc40.html
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