Ata da 36a Assembleia da SBNeC (2012)
Trigésima Sexta Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de
Neurociências e Comportamento (SBNeC), CNPJ 045.797.602/0001-50, realizada
no dia 23/08/2012 (quinta-feira) na Sala Rubi do Centro de Convenções do Hotel
Monte Real, durante o XXXVI Congresso Brasileiro de Neurociências e
Comportamento / XXVII Reunião Anual da FeSBE, na cidade de Águas de
Lindóia, SP.
Às 19h30min, a presidenta Cecília Hedin-Pereira (CHP) abre a sessão e passa a
palavra ao secretário Jorge Alberto Quillfeldt (JAQ), que inicia explicando a confusão
causada pela diferença entre o horário divulgado aos sócios e aquele constante do
programa da FESBE para início da Assembléia, pela qual pede desculpas aos
presentes. Em seguida, procedeu-se à leitura e votação da pauta, consultando os
presentes sobre a alteração ou inclusão de pontos. Não havendo modificações, iniciase o Expediente. I – EXPEDIENTE: 1. Apreciação e votação da Ata da última
Assembleia Geral Ordinária da SBNeC, realizada em 25 de agosto de 2011: o
secretário coloca em discussão a aprovação da Ata da 35a Assembleia Geral de 2011,
que foi aprovada sem modificações por unanimidade. 2. Comunicações da Diretoria
e Representação Discente: Abrindo a sessão de comunicados da diretoria, o
secretário passa a palavra à presidenta CHP, cujo primeiro presidenta refere-se a
colaborações internacionais. A SBNeC tem sido procurada por representantes de
sociedades de diferentes países em busca de oportunidades de colaboração, cintando
o recente exemplo da Sociedade Francesa. A presidenta pede aos sócios que
procurem identificar oportunidades de colaboração internacional e as compartilhem
com a diretoria para encaminhar sua implementação. A presidenta passa a palavra ao
vice-presidente, John Fontenelle de Araújo (JFA), que fala sobre a reunião da qual
participou na Colômbia. JFA relatou que o Brasil tem contribuído bastante para a
formação de neurocientistas colombianos, recebendo estudantes de pós-graduação e
pós-docs daquele país, e que o exemplo deveria se estender a estudantes de outros
países da América Latina. Segundo JFA, a SBNeC deve estimular o desenvolvimento
das neurociências na América Latina. A palavra retorna à presidenta, que descreve as
primeiras acções realizadas entre o fim de 2011 e o primeiro semestre de 2012
referente à organização do Congresso Mundial da IBRO que em 2015 acontecerá no
Brasil. Ela divulgou os nomes dos brasileiros escolhidos para integrar a Comissão
Organizadora/Científica deste grande evento: Roberto Lent (Presidente), Stevens
Rehen (Secretário), Luiz Eugênio Melo (Tesoureiro) e Rafael Linden (Presidente do
Comitê de Programação). A presidenta explica que foi aberta uma conta bancária da
SBNeC no Rio de Janeiro especificamente para a movimentação dos recursos
destinados à IBRO 2015 e que, até o momento, ainda não fora decidido o local no Rio
de Janeiro onde o congresso se realizará. A palavra volta ao secretário, que a passa
aos representantes discentes (RD) para fazer o relato sobre o seu ano de mandato. O
RD Douglas Senna Engelke (DSE) explicou as articulações feitas em conjunto com a
Diretoria relativas à I Semana Nacional do Cérebro, mostra fotos das bem-sucedidas
atividades realizadas durante a mesma. Em seguida relata sobre o Curso de Matlab,
uma iniciativa dos RDs da gestão anterior que teve continuidade em 2012. O curso foi
bem recebido pelos alunos e o material está à disposição via internet. Dando
continuidade ao seu relato, o RD descreveu a Oficina de Educação e Prevenção sobre
Drogas a ser realizada em escolas públicas de Águas de Lindoia, paralelamente a este
congresso. Em seguida, o RD fala sobre a ampliação dos contatos com os sócios, via
página, twitter, blogue e um boletim (Neuroletim), fazendo uma convocação aos sócios
para que enviem colaborações para a segunda edição deste. Encerrando seu relato, o
RD fala sobre as atividades que devem ser realizadas nos próximos anos: uma Escola
de Inverno da SBNeC, a Escola de Altos Estudos da CAPES e cursos e oficinas
regionais e itinerantes. A palavra retorna ao secretário, que retoma os comunicados
1

da diretoria. O secretário JAQ enfatiza a importância de todos os sócios não só
acompanharem lendo, mas também contribuirem escrevendo e postando matérias,
avisos, etc no blogue oficial da SBNeC, o CoNeCte. Em seguida, comenta acerca dos
editais da SBNeC lançados em 2011, todos tendo sido compridos pela atual diretoria.
Depois disso, o secretário JAQ passa a falar sobre a Semana Nacional do Cérebro,
complementando o relado de DSE explicou o que é quais os seus objetivos,
descreveu brevemente as atividades realizadas em todo o Brasil em 2012,
comparando-as com o que foi no resto do mundo: das 931 atividades realizadas no
mundo, 55 (5,9%) foram no Brasil. Conclui enfatizando a necessidade de incrementar
a divulgação científica nas neurociências, uma das metas da SBNeC. Finalizando esta
parte, a presidenta CHP anuncia a Medalha Neurociências Brasil de 2012 agraciada
para o professor Fernando Garcia de Mello, da UFRJ, cuja carreira é motivo de
orgulho para toda a comunidade neurocientífica do Brasil . 3. Palavra aos Sócios: O
secretário passa a palavra aos presentes para seus informes. Sidarta Ribeiro anuncia
a LASchool, que ocorrerá no Brasil em 2013 em Itacaré-BA, e convida todos os
interessados a se candidatarem a escola. Daniela Barros fala sobre o Seminário
Nacional de Neurociências e Educação e informa sobre a criação da Sociedade
Brasileira de Neurociências e Educação, pedindo apoio dos sócios. O secretário JAQ
fala sobre a importância da educação para o país e convida os presentes a se
envolverem cada vez mais em de atividades educacionais. Renata Rosat faz um relato
sobre eventos relacionados à educação realizados no Rio Grande do Sul e anunciou o
Congresso Internacional sobre Mente, Cérebro e Educação em Quito, Equador. Alfred
Sholl fez um relato sobre a Brain Bee (Olimpíada Internacional de Neurociências para
estudantes do ensino médio), cuja iniciativa de realização no Brasil partiu de
professores do Rio de Janeiro e de Ribeirão Preto. Segundo ele, os organizadores da
olimpíada estão montando o calendário para 2013 e convida todos a participar para
expandir a olimpíada para todo o Brasil. Mauro Copelli anuncia o simpósio sobre
neurociência experimental e teórica a ser realizado no dia 25/08 (sábado) na FESBE,
sob organização de Antonio Roque, e elogia os esforços de ACR para fazer crescer a
neurociência computacional, de forma integrada às neurociências experimentais no
país. Ele também elogia todos os membros da Diretoria da SBNeC por sua dedicação
à Sociedade e expressa preocupação com a criação de novas sociedades, citando
explicitamente a de Neurociência e Educação, pois isso pode levar ao
enfraquecimento da SBNeC. Fernando Ramos de Carvalho responde a Mauro Copelli
e fala sobre a peculiaridade da relação entre neurociência e educação. Segundo ele,
os profissionais de educação têm formação em Ciências Humanas e não se filiariam à
SBNeC. Ainda segundo ele, as linguagens e os métodos das comunidades de
neurocientistas e educadores são diferentes e é necessário um esforço específico
para articular colaborações entre membros das duas comunidades. O secretário JAQ
retoma a palavra e diz que o debate sobre neurociência e educação foi interessante e
positivo, e deverá prosseguir em outros foruns. Continuando com os comunicados dos
participantes, Cristiane Salum informa sobre o primeiro Bacharelado em Neurociências
do Brasil, criado neste ano na UFABC, SP. Segundo ela, foram feitos contatos com
neurocientistas de todo o país para obter subsídios para a criação do novo curso. II ORDEM DO DIA: 1. Apreciação e votação da PRESTAÇÃO DE CONTAS 20112012: O secretário JAQ passa a palavra ao tesoureiro Antônio Carlos Roque da Silva
Fo (ACR) para que faça a prestação de contas relativa ao primeiro ano de mandato da
atual Diretoria. Apresentados os dados, e não havendo nenhuma intervenção dos
presentes, a prestação de contas é colocada em votação, sendo aprovada por
unanimidade. 2. PRÓXIMAS REUNIÕES: (A) Relato sobre as ações referentes ao
IX Congresso da IBRO, que ocorrerá no Rio de Janeiro em 2015: A palavra retorna
ao secretário JAQ, que comunica que a Diretoria deve indicar até o dia 28 de agosto
até três (3) nomes de pesquisadores brasileiros de renome internacional para
concorrer à eleição para compor o Latin American Research Committee (LARC) da
IBRO. JAQ pede aos presentes que indiquem nomes por e-mail à Diretoria até o prazo
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estabelecido. (B) Relato sobre o I Congresso da FALAN, de 4 a 9/nov/2012,
Cancún, México: O secretário JAQ retoma a palavra e passa ao próximo ponto da
pauta, sobre o I Congresso da FALAN. Passa-se a palavra à presidenta CHP, que faz
um relato sobre a reunião preliminar realizada em Washington durante a SfN de 2011
e as dificuldades iniciais sobre a organização do evento, que já foram resolvidas. CHP
termina dizendo que o I Congresso da FALAN deve ser um sucesso. O secretário JAQ
retoma a palavra e fala sobre o prêmio JAR-EIL, cuja proposta é estimular a
participação de estudantes de pós-graduação brasileiros no I Congresso da FALAN.
Em seguida, descreve os outros prêmios da SBNeC durante o Congresso da FESBE.
(C) Discussão sobre local dos próximos Congressos da SBNeC em 2013 e 2014
(proposta de consulta): O secretário JAQ retoma a palavra e inicia a discussão sobre
os locais dos próximos congressos da SBNeC. Ele passa a palavra ao vice-presidente
JAF que informa que, em função do que fora deliberado na Assembléia anterior, o
próximo congresso da SBNeC em conjunto com a FESBE - como foi o caso deste ano
– só deverá ocorrer, em princípio, em 2016 ou 2017, uma vez que em 2013 e 2014
pretende-se realizar os congressos da SBNeC de forma independente, e em 2015 o
congresso será em conjunto com o Congresso Mundial da IBRO, no Rio de Janeiro.
Em seguida, JAF informa o procedimento da escolha das sedes dos próximos dois
congressos: cada grupo interessado deve encaminhar proposta à SBNeC contendo
descrição técnica, comitê de organização local, detalhes sobre a infra-estrutura (local
do evento, hotéis, transporte, alimentação, etc) e planilha de custos. As propostas
devem ser enviadas dentro do prazo de 20 dias e, após isso, serão colocadas em
votação aberta à toda a comunidade de sócios em dia com a SBNeC. A proposta que
ficar em primeiro lugar será e escolhida para a realização do congresso de 2013 e a
que ficar em segundo lugar será a escolhida para o congresso de 2014. Amauri
Gouveia pede a palavra e diz que essa sistemática pode prejudicar a realização do
congresso em locais onde não há grupos de pesquisa em neurociência, como
Caxambu, por exemplo. O vice-presidente JAF responde dizendo que nada impede
que um grupo de um estado proponha uma cidade onde não há universidade ou grupo
de pesquisa em neurociência. Mauro Copelli fala que é importante levar em conta a
demografia da neurociência no Brasil. JAF responde que a demografia da
neurociência é a mesma da ciência em geral no Brasil, concentrada no Sudeste e no
Sul do país. Passa-se à votação do procedimento de escolha dos locais dos próximos
dois congressos da SBNeC. O procedimento proposto pela Diretoria é aprovado com
apenas dois (02) votos contrários, de Amauri Gouveia e Mauro Copelli. 4.
REPRESENTAÇÕES: (A) Representação Discente: relato de atividades,
apresentação das candidaturas e eleição para o período 2012-2013: O secretário
passa a palavra aos candidatos à eleição para a representação discente, primeiro
falando os integrantes da Chapa 2 (Leopoldo e Elisa), que apresentam suas
propostas, seguidos pelos integrantes da Chapa 1 (Douglas e Renato), que
se
candidatam à reeleição relatando as atividades feitas no período anterior. O secretário
JAQ encaminha a votação e o vice-presidente JFA percorre a sala com a urna
coletando os votos dos sócios discentes presentes. Após o escrutínio, o vicepresidente JAF anunciou o resultado: Chapa 1: 14 votos; Chapa 2: 11 votos; Votos
brancos: 3. A Chapa 1 é proclamada vencedora. JAF conclama todos os sócios
discentes a colaborar com seus representantes eleitos nas importantes tarefas que
realizam. (B) Substituição de um dos representantes do Brasil na Assembléia
geral (Conselho) da FALAN: Em seguida, o secretário JAQ fala sobre a participação
brasileira na FALAN (Federação Latino-americana e Caribenha de Sociedades
Neurocientíficas) e da necessidade de preencher a vaga deixada no Conselho desta
entidade após assumir a secretaria Geral daquela entidade, solicitando que os
presentes indiquem nomes. Amauri Gouveia sugere o nome de Marcus Vinícius Baldo,
que, porém não aceitou a função. Sem novos nomes, a diretoria ficou de consultar
outros sócios e propor um(a) substituto(a). (C) Representantes Regionais indicados
pela Diretoria: Em seguida, o secretário JAQ descreve as representações regionais
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na SBNeC e diz que todas as regiões já indicaram representantes com exceção da
Região Nordeste. O vice-presidente JFA toma a palavra e pergunta se há candidatos
entre os presentes para representar a Região Nordeste. Marco Costa se oferece para
o cargo, e é aprovado. (D) Representantes de Área na SBNeC - situação atual: A
presidenta CHP toma a palavra para falar sobre os representantes de área junto à
SBNeC explicando que a lista precisaria ser atualizada. Devido ao avançado da hora,
ficou postergada a indicação de novos nomes. 5. POSICIONAMENTOS: (A) Carta à
Presidenta Dilma Roussef sobre o Orçamento da C&T em 2013: O secretário JAQ
retoma a palavra e relata dois manifestos subscritos recentemente pela diretoria da
SBNeC, o manifesto da Sociedade Brasileira de Genética sobre criacionismo e design
inteligente e o manifesto da SBPC contra os cortes em Ciência e Tecnologia, dirigido à
Presidente da República, Sra. Dilma Roussef, ambos disponíveis no blogue da
SBNeC (CoNecte), na íntegra. (B) Nota de apoio ao pleito das Universidades
Federais em greve: O secretário JAQ comunica ainda que a Diretoria pretende
elaborar uma carta de apoio ao pleito das Universidades Federais, a ser submetida à
Assembleia da FESBE de 24/08 para subscrição conjunta das sociedades federadas,
documento que, quando pronto, será encaminhado aos sócios. 6. COMUNICAÇÃO
INTERNA: As mídias eletrônicas que utilizamos e o Neuroletim - o que está
faltando? Devido ao avançado da hora, esse ponto não foi desenvolvido. O
secretário JAQ comentou acerca da preocupação da Diretoria da SBNeC em transferir
o sítio da SBNeC para um hospedeiro no Brasil, integrado de forma integrada e em
integrar de forma automática os procedimentos de pagamento de anuidade e inscrição
nos congressos para facilitar o acompanhamento dos sócios por parte da SBNeC. 7.
Outras questões: Homenagens a César Ades e Richard Rodnight. Concluindo a
reunião, a presidenta CHP mencionou sobre as homenagens aos colegas Cesar Ades
e Richard Rodnight, falecidos em 2012, que serão realizadas durante a reunião deste
ano. Às 21h22min a presidenta agradece a presença de todos e dá por encerrada a
Assembleia.
Cecília Hedin Pereira
Presidenta, SBNeC, Gestão 2011-2014
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