
 

OORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  CCIIÊÊNNCCIIAASS  EE  CCOOGGNNIIÇÇÃÃOO  
  

AATTAA  DDEE  RREEUUNNIIÃÃOO  NNºº..      1100//22001111  

Data: 10/06/2011  Horário: 09:00 Local:IBCCF /UFRJ  

Participantes: Alfred Sholl-Franco (OCC), Ana Gabriela Agostini (UFRJ), Camila Marra (UFRJ), Clarisse da Silva 
Baptista(UFRJ), Cláuvin Erlan José (UFRJ),Gláucio Aranha  (OCC), Grasielle Duarte Menezes (UFF), Gustavo 
Alves (Secr. De Educ./RJ), Leonardo de Andrade Sanches (UFRJ), Lucianne Fragel (UFF), Mara Regina ( 
Bolsista/OCC), Rachel Marini Figueira , Rodrigo de Azevedo Fernandes (UFRJ), Talita da Silva de Assis(Secr. 
De Educ./RJ), Vanessa Gama Goulart (UFF). 
 

Assunto: Neuroeduc 

Assuntos Tratados : Apresentação de artigo, Sugestões para reunião do Neuroeduc. 

Deliberações: 
 

1) Apresentação do artigo do Cláuvin, o assunto foi RPG; 
2) Foi aprovada a sistematização das reuniões do Ne uroeduc: Apresentação de trabalho 

cientifico, Discussão de um tema, Discussão de dado s e Parte metodológica; 
3) Foi discutida a possibilidade de tornar as reuniões do NEUROEDUC abertas aos associados da 

OCC, buscando um maior crescimento e enriquecimento do grupo; 
4) Foi sugerido que as apresentações de pôster ou montagem, sejam sempre feitas com 

antecedência para ser revisado por Alfred, Camila, Gláucio e Lucianne; 
5) Foi decidido manter o calendário antigo do CeC-N uDCEN. Disponível no yahoogrupos 

(dentro do diretório “Arquivos”); 
6) Caso não tenha visitação na data 17/06/2011 (por motivo da greve dos professores da rede 

estadual de ensino), haverá uma reunião informal (somente para os coordenadores) e/ou uma 
previa da apresentação da monografia da Vanessa Gama e Grasielle Duarte; 

7) Ficou acertado que no dia primeiro de julho Ana Gabriela Agostini fará uma apresentação 
sobre o tema: “Efeitos do uso das drogas”. Nesta me sma data o Gláucio ensinará como 
fazer uma base sobre Metodologia de Pesquisa;  

8) Ficou acertado que, no dia 15/07/2011, a Coorden adora Talita da Silva de Assis fará uma 
apresentação sobre o tema: “Atividade Física e Exer game”. Nesta mesma data, o Alfred 
abordará o tema “como fazer um pôster”; 

9) Foi sugerido fazer cada vez mais divulgação do Neuroeduc e enviar email de boletins informativos 
para todos os associados. 

 
 

 

Próxima Reunião : Apresentação do artigo “Efeitos do uso das drogas ” e “ metodologia 
Científica”.  

 
 


