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Ata da 37a Assembleia da SBNeC (2013)

Trigésima Sétima Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Neurociências e
Comportamento (SBNeC), CNPJ 045.797.602/0001-50, realizada no dia 13/08/2012 (sexta-
feira), durante a XXXVII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Neurociências e
Comportamento, na Sala FACE-A  da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), Campus da Pampulha, Av. Antônio Carlos, 6627, Belo
Horizonte, MG.

Às 19h00min, a presidenta Cecília Hedin-Pereira (CHP) abre a sessão e passa a palavra ao
secretário Jorge A. Quillfeldt que procedeu à leitura e votação da pauta, consultando os
presentes sobre a alteração ou inclusão de pontos. Aprovada, por unanimidade inversão da
pauta, antepondo o item sobre “Representações” ao das “Próximas Reuniões”, inicia-se  o
Expediente. I – EXPEDIENTE: 1. Apreciação e votação da Ata da última Assembleia
Geral Ordinária da SBNeC, realizada em 13 de agosto de 2013: o secretário coloca em
discussão a aprovação da Ata da 37a Assembleia Geral de 2013, que, após breve descrição,  foi
aprovada com uma abstenção, sem modificações. 2.   Comunicações da Diretoria e
Representantes Discentes: [1] Iniciou-se com a exibição do filme feito na homenagem ao
professor Elisaldo Carlini ocorrida na UNIFESP, em 04/09/2013, ao receber a Medalha
Neurociências 2011 das mãos dos Representantes Discentes representando a diretoria da
SBNeC (a presidenta não pode comparecer por problemas no transporte aéreo); a premiação
aconteceu na reunião de 2011, mas a medalha física não havia sido confeccionada a tempo, de
modo que foi necessário essa nova homenagem, agora registrada. [2] A seguir, a presidenta
Cecília Hedin-Pereira enfatizou as principais iniciativas da SBNeC voltadas à inserção
internacional da entidade: (a) descreveu alguns convites recebidos pela SBNeC para
representação internacional em nossa área junto a entidades da França, EUA, etc, que abrem
caminho para novas oportunidades de colaboração internacional via SBNeC, como está sendo o
caso do programa GDRI NeuroFRAMES (CNRS / INSERM) entre Brasil e França; a seguir,
comentou (b) algumas atividades apoiadas pela SBNeC este ano, com seus consequentes
reflexos financeiros, entre elas: o apoio a ida de estudantes brasileiros a congresso na França,
através de acordo com a Sociedade Francesa de Neurociências que também apóia a vinda de
pessoas para nossa reunião (Conferência Denise Albe Fessard); destacou o (c) apoio, como
vimos fazendo desde sua primeira edição, à realização da 3a Escola Latino Americana de
Educação, Ciências Neurais e Cognitivas (LASchool), ocorrida em Itacaré, Bahia, entre 4 e 16
de março de 2013, e coordenada pelo colega Sidarta Ribeiro, na qual a SBNeC atuou como
depositária dos recursos repassados e ajudou a cobrir algumas despesas menores; e, por fim,
relatou a (d) realização de duas mesas redondas na SBPC - outra tradição de nossa sociedade,
uma sobre nutrição e cérebro (com os sócios Cláudio Serfaty e Ruben Guedes) e outra sobre
drogas (com Renato Malcher, Fabricio Pamplona e Renato Filev), além de um curso sobre o
mesmo tema, ocorridos em julho deste ano em Recife; ressaltou que, apesar de serem atividades
induzidas, convida-se a todos @s sóci@s da região em que a SBPC se reuna a cada ano, que
proponham atividades e participem ativamente das mesmas, dando a visibilidade que nossa área
merece (havia 17.000 inscritos na reunião de Recife este ano). [3] O secretário da SBNeC
comentou seis pontos de inserção nacional e internacional que esta Reunião consolidou:
inicialmente (a) saudou o sucesso no grande desafio de fazer esta reunião não apenas de forma
independente da FeSBE, mas – pela primeira vez - em um campus universitário (UFMG), com
as vantagens disso, mas também com as dificuldades logísticas decorrentes; o sucesso aparece,
entre outros dados, nos mais de 20 convidados estrangeiros, nos cerca de 1.300 inscritos, com
mais de 700 cartazes apresentados, além da intensa programação sócio-cultural (especialmente
musical!) e de cursos e mesas-redondas de temas abrangentes; esta reunião consagra nossa
intenção de trazer ao conhecimento  do país a boa pesquisa e formação em neurociências que
vem sendo feita na UFMG e no estado de MG, sendo que, inclusive, nossa reunião se dá
paralelamente ao 7o Simpósio Internacional de Neurociências e à Semana de Neurociências
(esta, voltada ao grande público), ambas atividades regularmente promovidas pelo PPG em
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Neurociências da UFMG, um programa com caráter multidisciplinar único entre os congêneres
do país, além de seu forte envolvimento com a extensão na área; ressaltou-se o esforço das
autoridades da UFMG em apoiar a realização da XXXVII Reunião da SBNeC, com destaque
para o papel decisivo da colega Angela Maria Ribeiro, integrante do CO; a seguir comentou que
tivemos (b) a honra de termos nossa Conferência de Abertura pronunciada pelo Secretário-Geral
da IBRO, Sten Grillner, como atividade demarcatória e preparatória ao Congresso Mundial da
IBRO, a realizar-se no Rio, em 2015, um reconhecimento internacional da excelência das
neurociências brasileiras; (c) na qualidade de Secretário-Geral da FALAN, cargo que acumula
com o de secretário da SBNeC, Jorge Quillfeldt comentou acerca da realização, dentro da
presente reunião anual, da Assembléia Anual da FALAN, que incluiu a eleição da futura
diretoria desta Federação, dando continuidade ao nosso forte envolvimento com a promoção da
integração neurocientífica latinoamericana; a realização desse encontro no Brasil visa, inclusive,
facilitar a vinda de representantes de países-membro (como Cuba) que sofrem dificuldades
diplomáticas para comparecer em congressos como o da SfN, nos EUA, onde representantes da
FALAN costumam também reunir-se; além disso, (d) esta reunião sediou uma reunião dos
integrantes do Comitê Regional Latinoamericano da IBRO (LARC/IBRO), aproveitando a
presença de colegas de vários países da região; relatou que (e) realizamos, aqui, a primeira
Mesa-Redonda conjunta FENS / SBNeC, no caso, sobre Ética no Uso de Animais, com a
participação da colega Carmem Cavada da Universidad Autónoma de Madrid, ex-coordenadora
da Comissão de Ética da Federação Européia de Sociedades Neurocientíficas (FENS); por fim,
destacou (f) a realização de três importantes Simpósios Satélites a esta reunião. [3] A seguir
passou-se a palavra aos Representantes Discentes: paralelamente à eleição (que é anual) da nova
representação 2013-2014, realizada mediante a coleta dos votos dos discentes presentes, o
colega Douglas Engelke, após explicar a origem regente desta representação na SBNeC, relatou
as atividades do último ano: (a) participação em atividade na SBPC (Renato Filev); (b)
realização de nova Oficina sobre Drogas, com a intervenção / debate do palhaço Fanfarrone,
apresentada ao público do campus da UFMG hoje, 13/08, mas com público reduzido pois os
ônibus acabaram não vindo com escolares); (c) criação do Prêmio Jovem Neurocientista
exclusivo para os ICs (o prêmio JAR restringe-se agora apenas aos pós-graduandos e pós-
doutorandos); (d) conquista de estadias de baixo custo no SESC, bem como acesso ao RU da
UFMG para estudantes inscritos a esta Reunião, e, por fim, (e) a realização, em 12/9, de uma
Assembléia Discente da SBNeC que discutiu vários pontos, entre eles, o reconhecimento do
sucesso das RD, criada em 2009 e implementada nas últimas duas gestões, mas que, porém, não
consta nos Estatutos da entidade; propõem que seja encaminhada mudança estatutária, a ser
votada em 2014, que consolide a RD como parte integral do colegiado dirigente da SBNeC, que
passaria a ter 6 membros (dois RDs com mandato de 1 ano cada); também debateram a proposta
de uma “carreira (profissional) de cientista”, assunto em tela nos últimos meses, que foi bastante
criticada, informando que essas posições serão levadas a discussão ao próximo CONAP da
ANPG; 3. Eleição da nova Representação Discente: apresentação das candidaturas e
eleição para o período 2013-2014: A seguir, apresentou-se a única chapa inscrita para a eleição
dos novos Representantes Discentes (RDs) – Patricia Bado (UFRJ e Inst. D'Or) e Bryan C.
Souza (UFRN) – que recebeu 24 dos 31 votos válidos, sendo eleita; a seguir os RDs que
concluiram seus mandatos agradeceram o apoio e a experiência facultada, saudando a atuação
conjunta que foi oportunizada; 4. Palavra aos Sócios. (a) Alfred Scholl (UFRJ) descreveu a
primeira Olimpíada Brasileira de Neurociências, por ele coordenada e com apoio da SBNeC,
vencida por um estudante do RJ, infelizmente não presente a esta Reunião, falou das atividades
preparatórias e de apoio (como um curso no RJ) e das etapas locais antes da competição
nacional, recomendando que para o próximo ano se organizem mais Comitês locais integrados
para ampliar a iniciativa; sugeriu-se uma difusão mais ampla da iniciativa utilizando
ferramentas da SBNeC como e-mails e especialmente o blogue (CoNeCte), além da constituição
de um grupo de trabalho específico para agilizar divulgação e execução; (b) Babette Fuss (EUA,
sócia da SBNeC) convida os interessados a participarem das atividades da American Society for
Neurochemistry, de seus encontros anuais (como o de março de 2014) para os quais existem
travel fellowships com direito a duas semanas em algum laboratório de escolha do estudante; (c)
Wilson Savino (Fiocruz) comunica a recente criação de um programa interno de neurociências
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na Fundação Oswaldo Cruz, embrião de um futuro Instituto Nacional de Neurociências ligado
ao Ministério da Saúde, almejando estabelecer um órgão de excelência na pesquisa aplicada,
potencializada por sólidas; colaborações internacionais; (d) Carla Dalmaz relata reunião de
iniciativa dos 5 PPGs “nominais” em Neurociências ligados ao CB2 – UFRGS, UFSC, UFF,
UFRN e UFPA – realizada em Belém do Pará, na qual foi criada uma rede nacional de
PPGNeuros para atividades de intercâmbio e apoio mútuo, reunião que teve a presença da
SBNeC (Cecília Hedin-Pereira); esclareceu que a iniciativa não visa excluir outros programas
mas foi motivada pelas dificuldades que esses 5 programas enfrentam, em comum, em um
comitê tão competitivo como o CB2. II - ORDEM DO DIA.  1. Apreciação e votação da
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2012-2013: o tesoureiro, Antônio Roque da Silva apresentou a
prestação de contas referente ao segundo ano de mandato da atual Diretoria. Apresentados os
dados, e não havendo nenhuma intervenção dos presentes, a prestação de contas foi colocada em
votação, sendo aprovada por unanimidade. 2. Indicação da Comissão Eleitoral para
organizar a eleição da nova Diretoria da SBNeC em 2014: foram aprovadas as indicações
dos colegas Aldo B. Lucion (UFRGS /  FALAN) e Dora Fix Ventura (USP) para conduzir o
processo eleitoral no ano de 2014; 3. Rumo à III Semana Nacional do Cérebro 2014: em
2013, a versão nacional da Brain Awareness Week teve caráter definitivamente nacional, e o
comitê contém membros de todas as regiões do país; propôs-se que todos se organizem com
maior antecedência e estabeleçam um comitê de relações com a mídia, para garantir o serviço;
relatou-se que, nesta reunião, haverá secção especial de cartazes apenas sobre a Semana do
Cérebro deste ano. 5. REPRESENTAÇÕES: (A) Relato da Assembléia da FALAN (de 12/9)
e do representante brasileiro indicado para concorrer às eleições da diretoria daquela
entidade: realizada em 12/8, na qual discutiu-se vários pontos, tendo sido eleitos, dentre as seis
candidaturas apresentadas, os colegas Aldo Lucion (Brasil), Osvaldo Uchitel (Argentina), Jorge
Bergado (Cuba), Alejandro Múnera (Colômbia) e Michel Borde (Uruguai), para os quatro
cargos tradicionais de uma diretoria, além de um “Presidente do Comitê Científico”; (B)
Situação atual das representações regionais e de área: convocação dos grupos de trabalho:
esse ponto foi rapidamente comentado pelo secretário, que lembrou ser uma das metas da atual
diretoria não só estimular maior envolvimento das representações já existentes, como também
implantar grupos de trabalho que operem como uma “diretoria expandida”: tais GTs. Porém,
ainda são muito incipientes devido a escassez de tempo para articulá-los; mesmo assim, pelo
menos três desses grupos têm marcado presença, o de Neuroeducação, desde a última Reunião
(e também na SNC), e o de divulgação sobre Drogas de abuso, com constantes atividades, e ,
mais recentemente, o de Ética no Uso de Animais, articulado a partir da produtiva mesa-redonda
(conjunta com a FENS) realizada nesta Reunião; 5. PRÓXIMAS REUNIÕES:  (A) Relato
sobre as ações referentes ao IX Congresso da IBRO, que ocorrerá no Rio de Janeiro em
2015: relatou-se brevemente Reunião ocorrida em janeiro, entre a diretoria e o comitê
organizador local do Congresso da IBRO 2015 (Roberto Lent, Luis Eugênio Mello, Stevens
Rehen e Rafael Linden) e o importante encontro, em maio, em Paris, do comitê local e nosso
secretário com a direção da IBRO; Cecília Hedin-Pereira esclarece e convoca os sócios a propor
atividades de alta qualidade (condição para ter chance de ser aceito pela IBRO) ao Congresso
2015, cujo prazo se encerra antes do fim do ano (serão enviados avisos); Wilson Savino sugere
contacto entre a SBNeC e a SONA (Federação Africana de Sociedades Neurocientíficas) para
apoio mútuo voltada a participação no Rio em 2015; Cecília Hedin-Pereira relatou tentativa de
levantamento de recursos com palestras pagas – projeto Cérebro em Foco - voltadas também à
divulgação, porém, ainda sem muito sucesso; Wilson Savino ofereceu apoio do canal de TV da
Fiocruz para ajudar a difundir esse tipo de trabalho; Douglas Engelke e Renato Filev apresentam
mais propostas referentes ao emprego de novas mídias, relatando o sucesso parcial da
transmissão ao vivo do curso de MatLab realizado no começo do ano; (B) Discussão sobre o
local do próximo Congresso da SBNeC (2014): Jorge Quillfeldt relembra que em 2015,
devido ao Congresso IBRO, não haverá a Reunião da SBNeC (não foi possível fazê-la dentro
daquele), e em 2016 será, por acordo anterior, a chamada “FesBona”, quando todas as
sociedades científicas, ora independizadas, voltarão a reunir-se juntas, mas apenas naquele ano;
deste modo, o  desafio para 2014 é definir o local de uma vez, sem esperar o fim do ano; Cecília
Hedin-Pereira comenta que nossos Congressos eram dentro da FeSBE (e antes, dentro da
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SBPC), mas votamos por realizá-los independentemente a partir de 2013 (ver Ata anterior);
porém a diretoria avaliou que o trabalho e o custo envolvidos são grandes demais; John
Fontenelle defende que já em 2014 voltemos a fazer nossa Reunião dentro da FeSBE para
fortalecê-la politicamente e também estabilizar financeiramente nossa sociedade; comentou que
a despolitização é grande em meio aos neurocientistas, especialmente os mais jovens, e que,
juntos, na FeSBE, teríamos mais forma política além de aprendizado político; além disso,
destacou que, como dividimos um bolo de recursos públicos que já é pequeno, aliado à redução
do número de empresas expositoras (pagantes) e a possível dificuldade de muitos estudantes em
comparecer a mais de um congresso científico, devido aos custos, propõe que em 2014 façamos
junto à FeSBE, a ocorrer em fins de agosto de 2014 em Caxambú, MG (seríamos a única das
sociedades maiores, mas ao menos daríamos um “recado” às demais); Jorge Quillfeldt apóia a
idéia, complementando que as próprios empresas têm reclamado do “excesso”  de reuniões
separadas, o que lhes impede de atender a todos), além de concordar com o fato de haver menos
politização das discussões, fator preocupante; Douglas Engelke (UNIFESP) também apóia
ressaltando o valor da maior variedade de assuntos e técnicas que se pode conhecer em um
encontro da FeSBE; Patrícia Bado (UFRJ) observa que em nossa reunião percebe haver menos
trabalhos com humanos que na FeSBE, do que sente falta; Paula Tiba (UFABC) enfatiza, por
outro lado que reuniões conjuntas como a da FeSBE tem o ônus de termos de dividir o numero
total de palestras, limitando quantas podemos apresentar (e aprovar), prejudicando-nos, sendo
secundada por outros presentes que acreditam termos plenas condições (especialmente em
termos numéricos) para prosseguir na trilha da independência; Wilson Savino (FioCruz)
comentou a saída da SBI e depois também da SBBC da FeSBE, sem perdas, que essa questão da
formação política deveria ser feita mais no nível dos PPGs (comenta que quase não existem
disciplinas de Filosofia da Ciência ou de Bioética, por exemplo), e observa que, ao contrário do
que foi comentado, a SBPC, hoje em dia tem força igual ou maior que a própria ABC no
congresso, mas que essa, infelizmente, é quase em temas sensíveis (como células-tronco);
comentou que em parte o erro foi da FeSBE ao abandonar a estrutura em módulos integrados na
organização das mesas / simpósios, substituídas por iniciativas mais focadas; longa discussão
esclarece que a diretoria não tem posição fechada sobre voltar à FeSBE ou não, defesas são
apresentadas de cada lado e, ao final, encaminha-se a votação entre as duas posições, ficando
“volta a FesBE em 2014” com 17 votos, e “manter reunião independente” com 19 votos,
vencendo esta alternativa; a seguir discutiu-se brevemente onde realizaríamos essa reunião,
sendo inclusive elencados os locais tradicionais envolvendo hotéis (Caxambu, Águas de
Lindóia, São Lourenço), que favorecem os espaços de encontro entre colegas, uma das críticas à
presente reunião e um campus universitário; devido ao avançado da hora, deliberou-se que a
diretoria  teria liberdade de decidir o melhor lugar, inclusive considerando os custos (menores),
sendo recomendado evitar grandes cidades devido aos custos associados à Copa da FIFA, que
ocorrerá um pouco antes de nossa reunião de 2014. 7. Outras questões.  Não houve. Deste
modo, às 22h07min, agradeceu-se a contribuição de todos os presentes e deu-se por encerrada a
Assembleia Geral da SBNeC de 2013.

Cecília Hedin Pereira
Presidenta, SBNeC, Gestão 2011-2014


