
ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA A II SEMANA DO CÉREBRO - 

SEMEANDO CONHECIMENTO EM NATAL 

 

O Instituto do Cérebro (ICe) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) realiza no período de 13 a 16 de março a II Semana do Cérebro - Semeando 

Conhecimento em Natal - uma iniciativa dos seus alunos e professores  em parceria com 

a Universidade Potiguar (UNP) e a Faculdade Maurício de Nassau . 

A Semana faz parte de uma campanha internacional de promoção do 

conhecimento sobre o cérebro , que acontece no mês de março, quando universidades, 

institutos de pesquisas, hospitais e outras organizações se unem em um esforço coletivo 

para divulgar os avanços e benefícios promovidos pelas Neurociências. Segundo o 

coordenador do evento, prof. Dr. Antonio Pereira (UFRN) “a  Semana do Cérebro é 

uma oportunidade única de apresentar à sociedade os avanços das neurociências e sua 

importância contemporânea  em uma linguagem lúdica, simples e de  fácil acesso”. 

A programação contará com ciclo de palestras, oficinas, mesa-redondas e 

minisimpósios que abordarão temas como: “Mente, Cérebro e Educação”,  “A 

dependência química e a sua relação com as neurociências”, " Aprendizado e Memória", 

“AVC: a maior causa de morte no Brasil”, entre outras. As atividades serão realizadas 

no Campus da UFRN, na UNP e na Faculdade M. de NASSAU e também em duas 

escolas públicas: Escola Estadual João Tibúrcio e Escola Municipal Juvenal Lamartine, 

ambas localizadas no bairro Alecrim. 

A II Semana do Cérebro conta com uma ação itinerante voltada para 

crianças, que iniciará às  8h,  do dia 13/03, quarta-feira,  abrindo a programação com 

uma visita ao Museu de Ciências Morfológicas, do Centro de Biociências - UFRN.  Na 

sexta-feira, dia 15, das 19h às 21h30min, no Auditório da Escola de Música da UFRN, 

no Campus Central, acontecerá uma mesa-redonda  com o tema: “Avanços da 

Neurociência”  e contará com as participações dos neurocientistas do Instituto do 

Cérebro (ICe) , professores Antonio Pereira, Marcos Costa, Rodrigo Pereira, Dráulio  de 

Araújo e Sergio Neuenschwander. 

          Os interessados em participar dos minisimpósios, oficinas e do ciclos de palestra 

devem fazer a inscrição através do site www.semanadocerebro.com.br ou pelo SIGAA 

no link http://www.sigaa.ufrn.br/sigaa/link/public/extensao/inscricoesOnline 

          A programação completa com os palestrantes, temas, data, local e horários nas 

três instituições envolvidas está disponível em www.semanadocerebro.com.br. 

 

          Maiores informações pelo e-mail: semanadocerebronatal@gmail.com 
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