ORGANIZAÇÃO CIÊNCIAS E COGNIÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº. 02/2011
Data: 28/01/11

Horário: 9:00

Local: Auditório - IBCCF/UFRJ

Participantes:
Alfred Sholl-Franco (OCC), Ana Gabriela Agostini (UFRJ), Camila Marra (UFRJ), Clauvin C. C. de
Almeida (UFRJ), Diego F. dos Reis (UFRJ), Glaucio Aranha (OCC), Jalton Pinho (CNEN), Luciana
Pinheiro Bordon Pelosini (UFRJ), Talita da Silva de Assis (Secr. De Educ./RJ), Tatiana M. Barreto (UFRJ),
Maria Luiza P. P. de Medeiros (Secr. de Educ./RJ).

Assunto: Neuroeduc (Laboratório de Neuroeducação) / NuDCEN

Assuntos Tratados: Projetos de Pesquisa, Apresentação de Artigo

Deliberações:
1. Foi exposto para o grupo o resumo das atividades desenvolvidas no encontro de São Paulo,
sendo destacada a possibilidade PE maior interação, inclusive em relação ao curso de
capacitação de professores;
2. Foram discutidos aspectos organizacionais sobre a II Semana do Cérebro, ficando decidido que
as atividades do MIN seriam articuladas junto ao ECV pela Talita e junto à Fiocruz por Camila e
Gustavo na próxima semana;
3. Em relação ao Seminário/Encontro, ficou determinada a retirada de referência no site do aviso
sobre taxa diferenciada para voluntários (o que foi prontamente feito durante a reunião); foi
apresentada e discutida a ordem das conferências; foram sugeridas e aceitas as seguintes
ações: criação de um caderno de resumos das conferências, o convite aos conferencistas para
futura edição de um livro sobre o tema geral do evento, sistematizando as falas individuais,
evidenciar a não necessidade de inscrição para as conferências do dia 18/03;
4. Foi apresentado o cartaz para a II Semana do Cérebro e o subtítulo da mesma;
5. Foi sugerida a adoção de uma anuidade para a associação com o fim de capitalizar recursos
para eventuais despesas não cobertas por editais;
6. Foram discutidas formas alternativas de captação de recursos, tais como venda de camisas,
livros e outros durante a realização dos eventos com o fim de criar fundos para ações do grupo,
como por exemplo, auxílio para viagens e outros.
7. Foi informado que já foi dada entrada na documentação para formalização da organização.

Próxima Reunião: A próxima reunião foi agendada para: 04/02/2011, pauta a ser estabelecida
através da lista.

