
Atividades Sociais 

 
A SBNeC oferece um espaço para seus congressistas se reunirem informalmente com 

pessoas que compartilham interesses científicos comuns. Estas reuniões ocorrerão em 

horários  alternativos ao programa oficial do congresso (13h00-14h30 e 19h30-20h30), 

em local a ser determinado pela organização e anunciado oportunamente. As atividades 

sociais estão abertas a todos os palestrantes e congressistas. Se você pretende organizar 

uma reunião, mande sua proposta para o e-mail social@sbnec.org.br 

 

 

Cursos de Férias: passado, presente e futuro – reunião social 

 
Coordenadores: Karin Di Monteiro Moreira - UNIFESP e Fabrício Alano Pamplona - 

UFSC. 
 

Descrição: Apresentação e bate-papo 

O objetivo é apresentar um panorama dos cursos de férias realizados pelos programas 

de pós-graduação de universidades brasileiras, com exposição da ementa geral do curso, 

perfil do aluno selecionado, dados estatísticos e históricos, análise do impacto nos 

programas de PG e comunidade e propostas futuras considerando as Neurociências e 

áreas afins.  

 

Convidados:  

- Paula Ayako Tiba - ex-coordenadora do Curso de Verão em Psicobiologia da 

UNIFESP. 

- Fabrício Alano Pamplona - ex-coordenador e fundador do Curso de Inverno de 

Farmacologia da UFSC. 

- Leila Gomes de Moraes Affini – membro da comissão do Curso de Verão em 

Fisiologia do ICB-USP  

- Prof. Dr. Benedito Honorio Machado- coordenador do Curso de Verão em Fisiologia 

da USP-Ribeirão Preto. 

- Leopoldo Francisco Barletta Marchelli – coordenador do Curso de Inverno Tópicos 

em Fisiologia Comparativa do IB – USP. 

 

 

 

Reflexões sobre neurônios-espelho - reunião social 

 
Coordenador: Ronald Ranvaud – ICB-USP 

 

Descrição: Bate-papo 

Após um longo dia de pôsteres e palestras, junte-se a nós numa roda de discussões 

informais sobre os chamados “neurônios-espelho”, tema bastante fascinante e 

promissor, embora controverso. Esta reunião é para aqueles interessados em conhecer o 

que é o sistema de neurônios-espelho, trocar experiências e discutir o que há de mais 

recente nesta área de pesquisa.  

 

Convidados: Stefan Vogt, Fabio Ferlazzo. 

https://box276.bluehost.com:2096/horde/imp/message.php?index=17494


 

 

 

Nos bastidores da RMf - reunião social 

 
Coordenador: Edson Amaro – FMUSP  

 

Descrição: Bate-papo 

Pesquisadores que trabalham ou estão interessados em imageamento por ressonância 

magnética funcional e outras técnicas de imageamento estão convidados a juntar-se a 

nós em uma reunião descontraída, em que iremos discutir o que podemos fazer e o que 

não podemos fazer com RMf. Estudantes, pós-docs e curiosos estão todos convidados. 

 

Convidados: João R. Sato – UFABC, Draulio Barros de Araújo - UFRN. 

 

 


