
 
 

Síntese do Evento 
 

O Instituto Brasileiro de Neuropsicologia e Comportamento (IBNeC) promoveu sua 

primeira reunião anual entre os dias 23 e 25 de setembro, no RJ. Leia texto sobre o evento 

enviado pelos membros da diretoria do IBNeC J. Landeira-Fernandez (presidente), Dora F. 

Ventura (vice-presidente), Alcyr Alves de Oliveira (secretário) e Izabel Hazin (tesoureira): 

 

O IBNeC (http://www.ibnec.org) foi fundado em 22 de outubro de 2009 para congregar 

pesquisadores, profissionais e estudantes de psicologia e áreas afins de todas as regiões do 

país e com interesse nos variados aspectos das neurociências e suas intersecções com a 

psicologia. 

 

Por meio de reuniões entre seus associados, o IBNeC busca integrar o conhecimento 

produzido pelas diferentes áreas da neuropsicologia e neurociência comportamental. 

Esta iniciativa busca também discutir e programar medidas que possam efetivamente 

fortalecer a formação em psicologia, neurociências e neuropsicologia. 

 

No Brasil, diversos institutos e associações promovem a psicologia, as neurociências e a 

neuropsicologia de forma separada. Entretanto, cada vez mais a integração entre psicologia 

e neurociências torna-se um processo atual e necessário unindo pesquisas básicas e 

aplicadas de campos similares. 

 

O IBNeC nasce neste cenário como uma associação científica de caráter multidisciplinar 

que busca complementar o campo oferecendo oportunidade de integração profissional e 

científico. E foi exatamente isto o que aconteceu durante a I Reunião Anual do IBNeC: o 

congraçamento de profissionais clínicos e acadêmicos, estudantes de graduação e pós-

graduação e cientistas de diferentes formações. Todos com estreitos interesses na 

intersecção entre psicologia e neurociências. 

 

Em torno de 420 participantes prestigiaram 16 conferências, 10 mesas redondas, 3 sessões 

clínicas e 2 minicursos, além das sessões de pôsteres com cerca de 140 trabalhos expostos. 

O programa do evento permitiu o trânsito entre diversos temas desde a discussão de casos 

clínicos até a ciência básica, passando por questões conceituais e epistemológicas, ensino 

e formação de psicólogos e neuropsicólogos no Brasil. 

 

Pela contribuição ao ensino e pesquisa em neurociências e psicologia no Brasil foram 

homenageados os professores Frederico Graeff e Cesar Ades. 

 

O programa do evento também contou com conferências de convidados internacionais, os 

professores Neil MacNaughton (University of Otago, Dunedin, Nova Zelândia), Ian 

Stolerman (Institute of Psychiatry King's College London, Reino Unido) e Fernando 

Cardenas (Universidade de Los Andes, Bogotá, Colômbia). O evento também contou 



com premiações concedidas a estudantes pelas apresentações de pôsteres. Foram seis 

apresentações premiadas culminando com a premiação de mil reais para o melhor pôster. 

 

Assim, o IBNeC representa uma iniciativa nesta área de um grupo de pessoas que desde 

2004 tenta reduzir o descompasso entre a formação do psicólogo, a produção científica e 

a prática profissional. A criação da revista Psychology & Neuroscience 

(http://www.psycneuro.org) representa outro marco importante para a integração entre 

psicologia, neurociências e neuropsicologia no Brasil. Trata-se de uma publicação 

semestral indexada, que está em seu terceiro volume. 

 

Por fim, ao encerrar a I Reunião Anual do IBNeC, projetou-se o segundo encontro que 

ocorrerá em outubro de 2011 na capital pernambucana, Recife. A partir do sucesso deste 

primeiro evento prospecta-se um significativo aumento nas inscrições e uma difusão sobre 

o assunto abrindo-se as portas para a participação de interessados de todas as regiões do 

país e da América Latina. 


