
 

Síntese da V Reunião Anual do IBNeC 

 
A V Reunião Anual do IBNeC em conjunto com o I Congresso Norte-Nordeste de 

Neurociências e Comportamento, ocorridos entre os dias 2 e 4 de outubro de 2014 em 

João Pessoa, Paraíba, foi mais uma reunião de impacto para a psicologia, neuropsicologia, 

e as neurociências em geral. Os conferencistas deste ano puderam partilhar seus 

conhecimentos e acompanhar cursos, palestras, mesas redondas e seminários ministrados 

por convidados especiais. 

 
A organização das reuniões do IBNeC tem promovido e motivado a troca de informações 

e experiências em neurociências desde sua fundação em 2009. É consenso que a 

integração entre as áreas que compartilham o compromisso de conjugar uma psicologia 

unívoca e próxima das neurociências é fundamental para o crescimento de toda a 

psicologia enquanto ciência. 

 
Assim, a V Reunião Anual contou com mais de 550 inscritos que congregaram no Hotel 

Tropical Tambaú na agradável "Jampa" como as pessoas que vivem na região 

carinhosamente chamam a cidade. E não faltaram oportunidades para debates, discussões 

e trocas de ideias com neurocientistas de todas as regiões do país. 

 
A cerimônia de abertura contou com a presença da diretoria do IBNeC, Prof. Dr. J. 

Landeira-Fernandes (PUC-RJ e UNESA), Presidente, Prof. Dr. Alcyr Alves de Oliveira 

(UFCSPA), Diretor Secretário e da Profª Drª Izabel Hazin (UFRN), Diretora Tesoureira. 

A mesa de abertura contou ainda com a presença do Prof. Dr. Ricardo Gorayeb (USP- 

RP), Presidente da SBP; Prof. Dr. William B. Gomes (UFRGS), Presidente da próxima 



reunião do IBNeC em Gramado/2015; Profª Drª Nayara Argolo (UFBA), Presidente do II 

IBNequinho a ocorrer em Salvador/2015; Prof. Dr. Antonio Pereira (UFRN), Presidente 

do I Congresso Norte-Nordeste de Neurociências e Comportamento; do Prof. Dr. Natanael 

Antonio dos Santos (UFPb), Presidente da V Reunião do IBNeC em João Pessoa. 

 
Neste ano, a reunião do IBNeC contou ainda com a presença do recém empossado 

Presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia 



(ANPPEP) na figura do Prof. Landeira. Este é o segundo ano que a presença das 

instituições mais importantes da Psicologia (SBP e ANPEPP) prestigiam o evento 

organizado pelo IBNeC. 

 
A cerimônia de abertura foi encerrada com a bela homenagem a um dos ícones da 

neurociência brasileira e mundial: o Prof. Ivan Izquierdo recebeu a homenagem da Profª 

Jociane Myskw e proferiu bela palestra sobre consolidação da memória. O auditório 

lotado aplaudiu de pé a justa e emocionada homenagem. 

 
Tendo iniciado oficialmente o evento, antes da abertura, ocorreram o NeuroBright, a 

Olimpíada de Neurociencias, uma já tradicional disputa de conhecimento neurocientifico 

promovida pelo IBNeC em que a equipe Potencial de Ação, sob a orientação do Prof. Dr. 

John Fontenele Araujo da UFRN, foi a vencedora recebendo o prêmio de R$ 1.200,00. 

Também teve inicio o processo de certificação em Neuropsicologia Clínica coordenada 

pela Profª Drª Rosinda Oliveira (UFRJ). 

 
Sete cursos pré-congresso de altíssima qualidade foram promovidos com ampla 

participação de alunos e docentes que debateram e atualizaram em temas diversos do 

ensino à prática na área. A receptividade está relacionado ao constante comprometimento 

do IBNeC em promover a formação e atualização reforçando a constante busca pela 

qualidade do conhecimento na área. 

Os cursos foram os seguintes: 

Duração de 06 horas: Profª Drª Helenice Charchart (PUC-RJ) - Novas tecnologias na 

avaliação e reabilitação neuropsicológica; Prof. Dr. Gustavo Gauer (UFRGS) - Tomada 

de decisão: da teoria ao laboratório; Prof. Me. Luis Anunciação (PUC-RIO) - Métodos 

quantitativos e avaliação psicológica. Com duração de 3 horas: Prof. Dr. Mario Juruena 

(USP-RP) - Psiconeuroendocrinologia: do estresse precoce a depressão bipolar; Prof. Dr. 

José Aparecido da Silva (USP-RP) - Inteligência genêtica x ambiente; Profª Drª Rosa 

Maria Martins de Almeida (UFRGS) - Cérebro, Comportamento e emoção; Profª. Me. 

Nicolle Zimmermann (UFRJ) - Instrumento de avaliação neuropsicológica breve 

Neupsilin: curso de aplicação, correção e levantamento. 

 
Como sempre, o evento foi planejado para permitir o trânsito entre diferentes temáticas 

diversificando entre temas clínicos, pré-clínicos, experimentais e questões conceituais e 



epistemológicas da psicologia e de outras profissões interessadas em neuropsicologia. 

Com isso, os participantes prestigiaram simpósios, conferências, e mesas redondas a 

maioria destes com salas lotadas. 

 
A sessão de painéis contou com 200 exposições em dois dias de evento. Os painéis 

expostos foram avaliados e os melhores receberam premiação pelos destaques e melhores 

pôsteres. Três pôsteres receberam premiação para melhor apresentação e outros 40 painéis 

receberam menção honrosa. 

 
Ao longo de três dias de evento, ocorreram diversas reuniões de trabalho do grupo 

coordenador da próxima reunião do IBNeC a ocorrer em Gramado/2015. A equipe foi 

composta pelos professores William Gomes (presidente), Gustavo Gauer, Lisiane 

Bizarro, Alcyr Oliveira e do Prof. Landeira. 

 
Ocorreu também a reunião do GT da ANPEPP Psicobiologia, Neurociência e 

Comportamento tratando de assuntos relativos à organização e atividades do grupo, 

colaborações, publicações, sistemas de avaliação científica, e a revista Psychology and 

Neuroscience. 

 
Ao final da cerimônia de encerramento, a equipe de voluntários, sob a coordenação de 

Yana Ribas, subiu ao palco e foi ovacionada pelo público. O evento transcorreu com 

espetacular eficiência e sem percalços graças à qualidade técnica da equipe organizadora 

e o incansável esforço para bem atender da equipe de apoio. 

 
Por fim, o IBNeC mantém o foco dirigido para a melhoria da formação do psicólogo, para 

a reflexão sobre a produção científica e refinamento da prática profissional. 


