
 
 

CHAMADA INTERNA 01/2022 

 

CONCURSO DE TEMA E LOGO PARA A SEMANA NACIONAL 

DO CÉREBRO DE 2023 
 

A Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento torna público que estão 

abertas as inscrições para a apresentação de propostas com tema e logo para a 

Semana Nacional do Cérebro – edição 2023, conforme os termos aqui estabelecidos. 

 

1. DOS OBJETIVOS DESTA CHAMADA 

A Chamada Interna 01/2022 tem por objetivo convidar os sócios adimplentes da 

Sociedade a participarem da escolha do tema e do logo da edição de 2023 da Semana 

Nacional do Cérebro, que acontecerá nos dias de 13 a 19 de março de 2023. 

 

2. DA CANDIDATURA 

1. O proponente deverá ser sócio da SBNeC, em dia com a anuidade de 2022. 

2. Cada sócio poderá apresentar apenas uma proposta. 

 

3. DA PROPOSTA 

1. A proposta deverá ser apresentada via preenchimento de formulário específico em 

anexo e enviada para o e-mail sbnec@sbnec.org.br 

 

4. CRONOGRAMA 

A secretaria da SBNeC receberá as propostas por meio do preenchimento da ficha 

de inscrição em anexo, até o dia 20 de janeiro de 2022.  

 

5. JULGAMENTO  

As propostas recebidas serão avaliadas por um júri especialmente designado para 

este fim pelo Prof. Norberto Garcia-Cairasco, coordenador do Comitê da SNC, com 

base na qualidade e apelo estético e sua associação com o tema proposto. Este 

último, evidentemente, deverá ter impacto acadêmico, científico e sobretudo 

educacional e de promoção social e plural das neurociências.  

 

6. DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 

 A proposta selecionada será amplamente divulgada em até 10 dias após o 

término do período de inscrição (até o dia 30 de janeiro de 2022), no site da SBNeC 

e diretamente por e-mail. 



 

São Paulo, 10 de dezembro de 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente da SBNeC 

 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Dados pessoais 

1. Nome completo: 

2. Endereço: 

3. Data de Nascimento: 

4. Endereço de e-mail: 

5. Sexo: 

6. Perfil no Instagram (caso possua): 

 

Dados Acadêmicos 

1. Grau de escolaridade: 

2. Instituição atual de vínculo: 

3. Posição acadêmica atual:  

4. Sócio da SBNeC desde:  

 

Dados da proposta 

1. Nome do tema: 

2. Pequeno texto com a contextualização e motivação para a escolha deste tema: 

3. Anexar ao e-mail contendo essa ficha de inscrição, o arquivo contendo a logo no 

formato JPEG ou TIFF. 

 

 

 

 


