ORGANIZAÇÃO CIÊNCIAS E COGNIÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº. 03/2011
Data: 04/02/11

Horário: 8:30

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), Leonardo
Sanchez, Rodrigo Almeida, Maria Luiza P. P. de Medeiros (Secr. de Educ./RJ), Sheila Nascimento
(UFRJ),.Talita da Silva de Assis (Secr. De Educ./RJ), Tatiana M. Barreto (UFRJ),

Assunto: Neuroeduc (Laboratório de Neuroeducação) / NuDCEN

Assuntos Tratados: Projetos de Pesquisa, Apresentação de Artigo

Deliberações:
1. Foi exposto para o grupo a aprovação dos cursos de verão e formação de professores, bem
como a previsão de edital para o Mestrado da Biofísica;
2. O início das atividades de produção de material 3D será dia 11\02 (sexta-feira), às 13:00;
3. Discutiu-se a elaboração de material impresso sobre conscientização sobre os efeitos do uso de
drogas no cérebro;
4. Será enviado àqueles que estão desenvolvendo atividades projetos de pesquisa ou
desenvolvimento planilha de projeto;
5. Apresentou-se a arte para o jogo “Descobrindo o cérebro”, discutindo possíveis melhoras;
6. Diego ficou de passar as perguntas do jogo por e-mail para que todos possam tomar ciência e,
desejando, opinar;
7. Os coordenadores do MIN irão definir o local de realização das atividades do Laboratório Aberto
de Práticas
8. Clauvin já iniciou o carregamento do volume 3 da revista, fazendo a migração para o sistema de
editoração SEER;
9. Foi exposta a ampliação do projeto do Encontro Ciências e Cognição para 2012;
10. Em relação à oficina 1 (Morfologia), separar um horário no sábado para atendimento específico
aos professores;
11. Em relação à oficina 2 (Microscopia), está tudo pronto;
12. Em relação à oficina 3 (Desafiando a memória), Alfred providenciará a aquisição do Genius;
13. Camila e Talita definirão os pôsteres para as oficinas 3 e 4 (Memória em Movimento);
14. Na oficina 5 (Memória sensorial), acrescentar a atividade de olfato; e adotar uma organização
celular das atividades;
15. Em relação à oficina 6 (Você me conhece?), foi sugerido o uso de imas para disposição das
peças, bem como a entrada de mais uma pessoa para a organização;
16. Em relação à oficina 7 (Jogo da Memória),
17. Foi levantada a necessidade de organização da entrada das escolas;
18. Foram apresentadas idéias para arte de produtos do NuDCEN.
Próxima Reunião: A próxima reunião foi agendada para: 11/02/2011, pauta a ser estabelecida
através da lista.

