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Bemvindo ao novo Boletim Contexto
A Comissão de Publicação e Editorial da Gestão 20152016 da ABPMC começou a trabalhar com os objetivos de:
aprimorar as publicações da Associação (Comportamento em Foco, Anais do Encontro Anual, Boletim Contexto e
Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva – RBTCC), aperfeiçoando a articulação entre as linhas
editoriais de cada uma; contribuir para a qualificação, organização e para o aumento do impacto e do alcance de
cada uma; e empregar os recursos humanos e materiais envolvidos na sua produção do modo mais efetivo
possível. Para atingir esses objetivos, a RBTCC continuará sendo gerida pela sua excelente equipe editorial
encabeçada pelo Prof. Dr. Francisco Lotufo Neto, que já planeja mudanças no curto prazo (veja a entrevista com
Lotufo). As outras publicações da Associação estarão mais diretamente sob responsabilidade da Comissão de
Publicação e Editorial e também devem passar por mudanças. A primeira delas é esta reformulação do Boletim
Contexto, que se transforma em um blog e em emails enviados periodicamente a todos os emails cadastrados na
ABPMC.

Mensagem do Presidente da ABPMC
Queridos associados e amigos da ABPMC,
É com enorme satisfação que vejo brotar mais um fruto de um trabalho primoroso de uma equipe da ABPMC.
Desde que assumiu a Comissão de Publicações, em janeiro de 2015, a equipe comandada por Fernando Cassas e
Angelo Sampaio tem trabalhado com afinco em busca de soluções e encaminhamentos para as publicações da
ABPMC. A ideia de transformar nosso Boletim em um Blog torna a comunicação com os associados e
simpatizantes da ABPMC muito mais ágil e democrática.

Convite para o XXIV Encontro Brasileiro de
Psicologia e Medicina Comportamental – por Jan
Luiz Leonardi – Presidente do Encontro
http://abpmc.org.br/info/bc/39.html
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É com grande prazer que convido todos vocês para o XXIV Encontro
Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental, a ser realizado
entre os dias 19 e 22 de agosto de 2014 na Universidade São Judas
Tadeu, em São Paulo.

I Encontro Cultural de Estudantes de Análise do
Comportamento

Data: 18/08/2015
Horário: 08:00h ÀS 17h00h
Local: Universidade São Judas Tadeu  Mooca
Rua Taquari, 546  São Paulo/SP.

Prorrogado o prazo para inscrições promocionais
de estudantes no XXIV Encontro Brasileiro de
Psicologia e Medicina Comportamental

http://abpmc.org.br/info/bc/39.html
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Atendendo a pedidos, a promoção para inscrições promocionais de
estudantes no XXIV Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina
Comportamental foi prorrogada até o dia 27 de março de 2015 (sexta
feira).

Conheça, curta e receba notificações da fanpage da ABPMC no Facebook
A página da ABPMC no Facebook está postando diariamente conteúdos de Análise do Comportamento, disciplinas
relacionadas e ciência no geral.

Entrevista
Francisco Lotufo Neto discute os periódicos científicos nacionais
O Boletim Contexto entrevistou Francisco Lotufo Neto, editor chefe da Revista Brasileira de Terapia
Comportamental e Cognitiva (RBTCC), bacharel em psicologia, médico, Doutor em Psiquiatria e professor
associado do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor
Lotufo discutiu as dificuldades para o financiamento e a internacionalização dos periódicos nacionais, a pouca
penetração da publicação dos periódicos na comunidade científica brasileira e apresentou alguns dos planos para a
RBTCC nos próximos anos.

Periódicos
Nova edição especial do Journal of the Experimental Analysis of Behavior trata de
desconto do atraso
Novo volume da Behavior and Social Issues
Publicado o volume completo de 2014 do periódico Behavior and Social Issues.

Novo número da The Psychological Record
Acaba de sair nova edição de The Psychological Record e com artigos de analistas do comportamento brasileiros.

Novo número da Revista Mexicana de Análise do Comportamento trata de relações
com tecnologia
Os artigos tratam da interação entre análise do comportamento e tecnologia na educação, treinamento, saúde e
http://abpmc.org.br/info/bc/39.html
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pesquisa.

Oportunidades
Presidente da ABPMC, Denis Zamignani, envia carta à próreitora de graduação da
Universidade Federal do Tocantins (UFT) solicitando mudanças em critérios de
seleção para a contratação de docente de Psicologia.
Aprovado o Doutorado em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem na
UNESPBauru
Concurso para professor de Análise do comportamento na Universidade de Brasília
Estão abertas as inscrições, de 09/02/2015 a 13/03/2015, para professor adjunto na área de Psicologia
Experimental na UnB. É exigido doutorado em Análise do Comportamento.

Associações
Sociedade Brasileira de Psicologia lança boletim informativo online
Em novidade semelhante ao do Boletim Contexto da ABPMC, a SBP acaba de lançar um boletim informativo online.

Eventos
Inscrições abertas para o XVIII Encontro Cearense de Análise do Comportamento
“Luz, ciência e ação” será o tema da 67a Reunião Anual da SBPC, em julho na
UFSCar
A 67ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) será realizada entre 12 e 18 de
julho na UFSCar.

http://abpmc.org.br/info/bc/39.html
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