ORGANIZAÇÃO CIÊNCIAS E COGNIÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº. 025/2011.
Data: 14/10/2011

Horário: 09:00 hs

Local: CCS/UFRJ

Participantes: Arthur Silva, Talita de Assis, Marianna Marques, Bianca Fonseca, Iris silva, Hugo Barros,
Cláuvin Silva, Adriana Lacerda, Marcos Almeida, Grasielle Menezes, Vanessa Gourlart, Mara Regina,
Fabrício Cardoso, Gustavo Alves, Camila Marra, Alfred Sholl, Gláucio Aranha, Thayana Roberta,
Elizabeth Cherman.
Assunto: NEUROEDUC

Assuntos Tratados: Apresentação do Artigo: “Motricidade – Uma avaliação acerca do perfil
somatossensorial de indivíduos hemiparéticos” por Fabricio Cardoso; discursões e apresentações dos
projetos desenvolvidos; e Apresentação Metodológica sobre Fenomenologia, por Gláucio Aranha.

Deliberações:
1. Fabricio Cardoso apresentou o artigo: “Uma avaliação acerca do perfil somatossensorial
de indivíduos hemiparéticos - An evaluation of the somatosensory profile of hemiparetic
individuals”. Este trabalho foi realizado em Salvador - Bahia e teve por objetivo avaliar o
perfil somatossensorial em 18 indivíduos hemiparéticos espáticos vitimados por acidente
vascular cerebral (AVC).
2. Foi discutida a possibilidade de se implementar um ou dois projetos de pesquisa gerais,
em paralelo aos projetos individuais, que reúna dados mais gerais com a finalidade de
publicação em periódicos de mais alto impacto na área de educação/ensino. Foi sugerido
por Gláucio Aranha que sejam postadas na lista do Yahoogrupos sugestões para o
desenho destes projetos, visando à participação do grupo na decisão.
3. Bianca Fonseca informou que fechou um convênio com a Secretaria do Estado para o
desenvolvimento de um projeto voltado para a “Corporeidade do Professor”. Esse projeto
será iniciado em fevereiro de 2012, com duração de 4 meses. Bianca Fonseca convidou
os integrantes do grupo a participarem do projeto.
4. Gláucio Aranha expôs o andamento do projeto de desenvolvimento “Neuraventura”,
informando que, no inicio de 2012, a primeira fase do jogo estará pronta e que já está
sendo elaborado o planejamento para a produção da parte de áudio e vídeo. Alfred Sholl
informou que este projeto já possui verba aprovada pelo edital PROEXT (MEC),
aprovada para o segundo semestre do ano de 2012, viabilizando sua continuidade.
5. Talita de Assis informou que estará se afastando temporariamente do MIN, pois está
estruturando seu projeto para Mestrado, destacando que tem a intenção de trabalhar
com EEG. A respeito do polo B. Roxo, informou que está sendo re-elaborada a oficina
“Desenhando com o lado direito do cérebro”.
6. Gláucio Aranha expôs que Fabrício Cardoso, Iris Silva e Ênio Dias passaram a integrar a
equipe da revista “Ciências & Cognição” como editores de seção.
7. Foi informado que Camila Marra permanecera afastada da Coordenadoria do MIN por
tempo indeterminado, por motivo de afastamento para estágio no exterior e que Tatiana
Maia assumirá o cargo de coordenadora do MIN, a partir de janeiro 2012.
8. Elisabete Cherman informou que fará sua monografia sobre Sono e Vigília.
9. Arthur expôs que os Pré-Ics do polo de N. Iguaçu estão preparando um Cérebro em
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Noticias e que estão desenvolvendo uma oficina de quebra-cabeça para a Semana do
Cérebro de 2012.
10. Alfred Sholl informou quem tiver interesse em participar do projeto da FAPERJ na área
de “Artes” e “Humanidades” deverá enviar um email até, no máximo, a data de
17/10/2011 com sugestões e ideias. Informou, ainda, que a III Semana do Cérebro será
realizada na ultima semana de Março, conforme decisão em reunião do NuDCEN.
11. Gláucio Aranha deu início à Apresentação de Metodologia com o tema: Fenomenologia.

Próxima Reunião: Será na data 28 de outubro de 2011.

