
 1

Ata da Assembléia Ordinária da Sociedade Brasileira de Neurociências e 
Comportamento (SBNeC), CGC: 045.797.602/0001-50, realizada às 19:30 horas do dia 
2/09/2008, na Sala Caravelas do Hotel Atlântico, na cidade de Armação de Búzios 
(RJ) durante o I Congresso IBRO-LARC de Neurociências da América Latina, 
Caribe e Península Ibérica (NeuroLatAm) - XXXII Reunião Anual da SBNeC. 

No segundo dia de setembro de dois mil e oito, às dezenove horas e trinta minutos, iniciou-
se, na presença de 58 sócios, a Assembléia Geral da SBNeC, sob a presidência do Prof. Dr. 
Stevens Kastrup Rehen. O presidente abriu a Assembléia, saudou os participantes e 
submeteu a Ata da Assembléia Geral realizada em dois mil e sete à Assembléia que foi 
aprovada por unanimidade. COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA : O Sr. Presidente 
fez um balanço das principais atividades realizadas pela SBNeC durante a gestão 2005-
2008, dentre as quais enumerou: 1) foi distrubuído e analisado um questionário de 
avaliação do desempenho da SBNeC no biênio 2005-2007; 2) foi realizada a Reunião 
Comemorativa dos 30 anos da SBNeC durante a XXI Reunião Anual da FeSBE, em 2006; 
3) foi construída a nova Página da SBNeC em um site próprio (www.sbnec.org.br); 4) o 
pagamento das anuidades e o cadastramento dos sócios podem agora ser feitos on-line; 5) 
os sócios receberam um cartão personalizado; 6) a marca SBNeC foi definitivamente 
inserida no mundo neurocientífico, com 10.000 hits no Google, marca superada apenas pela 
FeSBE e SBPC;  7) foi construída e inaugurada a sede oficial da SBNeC, nas dependências 
do ICB-USP; 8) foi montado um grupo de trabalho para discussão das dificuldades para 
importação de insumos para a ciência; 9) foi produzido material para a Medalha 
Neurociências do Brasil para o Professor Frederico Graeff (2008) em sequência àquelas já 
conferidas aos professores Carlos Eduardo Rocha Miranda (2006) e Iván Izquierdo (2007); 
10) a SBNeC esteve representada em vários eventos científicos, tais como o 4º Congresso 
Brasileiro de Cérebro, Emoções e Comportamento, e reuniões da SBFis, SBPC, SBFTE e 
FeSBE; 11) a SBNeC participou da FeSBE 2008 com 400 resumos, 2 cursos e 5 simpósios; 
12) foram organizados vários eventos tais como o Workshop IBRO-VLTP Manaus-2007, a 
III IBRO School in Brazil (ISBRA) 2007 na USP-Ribeirão Preto, a IV ISBRA no Rio de 
Janeiro (em andamento), dois cursos de extensão (no Rio de Janeiro e Santos) e o I 
NeuroLatAm; 13) no I NeuroLatAm a SBNeC participou com 1.879 inscritos brasileiros 
(de um total de 2.177 inscritos); 14) parcerias começaram a ser realizadas entre a SBNeC e 
empresas privadas, tais como a Livraria Cultura; 15) planejou-se e implementou-se a 
abertura de editais, sendo que a primeira tentativa foi muito bem-sucedida, com a 
concessão de auxílios a 6 pós-graduandos para participarem de atividades nacionais (4) e 
internacionais (2). O presidente considerou como desafio para a próxima diretoria aumentar 
o número de sócios adimplentes, uma vez que embora a SBNeC registre um número de 
sócios superior a 1500, o número de sócios em dia com a sociedade é inferior a 500. 
Terminou sua fala agradecendo a todos os sócios que auxiliaram nos trabalhos da SBNeC 
durante sua gestão. PALAVRA AOS MEMBROS : As Dras. Dânia Hamassaki e Cecília 
Hedin Pereira cumprimentaram a diretoria pelo excelente trabalho em sua gestão.  
ORDEM DO DIA : 1) Apreciação e votação da Prestação de Contas: A prestação de contas 
da atual diretoria foi apresentada e  aprovada por unanimidade. 2) Eleição da nova diretoria 
da SBNeC para o próximo triênio 2008-2011: Apresentaram-se como candidatos o Dr. 
Marcus Vinícius Chrysóstomo Baldo, CPF: 100.851.628-76, RG: 12.314.931 (SSP-SP), 
Professor Universitário, solteiro, residente à Rua Corinto, 431 ap. 124 A, São Paulo, SP 
(Presidente), a Dra. Cecília Hedin Pereira, CPF: 012.980.197-61, RG: 05.485.276-9 (IFP-
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RJ), Professora Universitária, solteira, residente à Rua Oliveira Rocha nº 34/404, Rio de 
Janeiro, RJ (Vice-Presidente), o Dr. Sidarta Ribeiro, CPF: 505.917.971-00, RG: 1.220.236 
(SSP-DF), Professor Universitário, solteiro, residente à Av. José Seabra, 1040, apto. 301, 
Bairro Cotovelo, Parnamirim, RN (Secretário Geral) e o Dr. Stevens Kastrup Rehen, CPF: 
025.873.817-03, RG: 08.669.369-4 (IFP-RJ), Professor Universitário, casado, residente à 
Rua Dona Mariana 127/105, Rio de Janeiro, RJ (Tesoureiro). A chapa, única, foi eleita por 
meio de voto secreto, tendo sido apurados 57 votos favoráveis e 1 voto em branco, sendo a 
nova diretoria então imediatamente empossada. Nada mais havendo a tratar, o presidente 
declarou encerrada a Assembléia, tendo a secretária desta Sociedade, Elaine Del Bel 
Guimarães, lavrado a presente ata, que vai assinada pelos Presidentes anterior e atual. 

 

Armação dos Búzios, 2 de setembro de 2008. 
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