II Simpósio de Neurociência do Sertão de Pernambuco
Dias 26 e 27 de setembro de 2015 – Petrolina – PE

"Neurociências: atualidades e perspectivas"
Fanpage:https://www.facebook.com/simposiodeneurociencia
Local do evento:Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina.

Realização:

Apoio:

APRESENTAÇÃO

A neurociência é a maneira em que se estuda o sistema nervoso de forma científica. Sistema nervoso este,
cujo conteúdo está presente no ciclo básico dos cursos de saúde da Universidade de Pernambuco (UPE),
contido nas disciplinas de Anatomia Humana e Neuroanatomia. A disciplina de Anatomia Humana está
presente na grade curricular dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Medicina, Odontologia e
Licenciatura em Ciências Biológicas, e a Neuroanatomia faz parte da grade curricular do curso de
Fisioterapia. Atualizar-se de novas técnicas, estudos, patologias, tratamentos que contribuam para a
melhoria no ensino-aprendizado destas disciplinas e cursos, faz-se necessário a docentes e discentes destas
áreas. Pensando nesta proposta foi elaborado, em 2013 na cidade de Garanhuns, o "I Simpósio de
Neurociência" que promoveu palestras, mesas redondas, oficinas e apresentação de trabalhos científicos
contribuindo para um enriquecimento no conhecimento acadêmico. Com o sucesso obtido no primeiro
evento, no presente ano ocorrerá o "II Simpósio de Neurociências do Sertão Pernambucano" na cidade de
Petrolina, onde o mesmo permitirá complementar o conhecimento adquirido em sala de aula,
corroborando-o com o que é mencionado nos livros textos e artigos científicos publicados em revistas de
grande circulação na área. Este evento reunirá pesquisadores, docentes e discentes do sertão de
Pernambuco e do Brasil, com o propósito de divulgar seus trabalhos através de palestras, mesas redondas e
apresentação de pôsteres. Desta maneira, eventos que permitam corroborar a vivência em sala de aula
com o que se está sendo trabalhado a nível regional e nacional, faz-se de extrema importância já que, esta
maneira, é mais uma forma inovadora de construir o aprendizado no conhecimento acadêmico, que já é
tão prejudicado pelas políticas públicas vigentes no país. A contribuição deste evento integralizará todos os
cursos de saúde da UPE dos diversos Campi presentes no sertão pernambucano e no litoral, bem como das
diversas universidades e faculdades que possuem cursos na área de saúde na região supracitada.

OBJETIVOS
Geral:
- Realizar o II Simpósio de Neurociência do Sertão de Pernambuco.
Específicos:
- Estimular os discentes dos Campi do interior a participar de eventos científicos;
- Permitir um melhor aproveitamento dos discentes nas aulas das disciplinas de anatomia humana e
neuroanatomia;
- Gerar horas que contabilizem AACC para os discentes;
- Promover contato de discentes, docentes e pesquisadores dos diversos Campi envolvidos e de
pesquisadores de fora do Estado;
- Promover palestras, mesas redondas, oficinas e apresentação de trabalhos, no formato pôster;
- Conhecer técnicas, estudos, alternativas de ensino, tratamentos, patologias acerca do Sistema Nervoso
Humano contribuindo para a vida acadêmica de discentes e docentes.

LOCAL DE REALIZAÇÃO E DATA
Local do evento: Universidade de Pernambuco, Campus Petrolina nos dias 26 e 27 de setembro de 2015.

PÚBLICO-ALVO



Profissionais e acadêmicos da área da Saúde
Demais interessados na área de neurociências

METODOLOGIA
O evento será composto de Palestras, Oficinas,Mesas redonda e secção de Pôsteres.

CALENDÁRIO
Inscrição
Submissão dos Resumos
Resultado dos Resumos Aprovados
Realização do Evento

Datas importantes
De 09 de julho a 26 de setembro
De 29 de junho a 15 de setembro
20 de setembro
26 e 27 de setembro

PROGRAMAÇÃO
Palestra: "Mecanismos Neurais da Dor e da Depressão", Profª. Dra. Rita di Cássia de Oliveria Angelo (UPECampus Petrolina).
Palestra: "Expressão do FOS nos Núcleos da Rafe: comparação entre animais treinados e sedentários", Profº
Dr. Fábio César Prosdócimi (Universidade de São Paulo-USP).
Palestra: "Neuropatologia - Distúrbios Hemodinâmicos e Câncer", Profº. Dr. Adauto Almeida Neto (UPECampus Petrolina).
Palestra: "Marcadores Moleculares da Doença de Alzheimer e sua Importância no Diagnóstico", Profº. Dr.
Helker Albuquerque Macedo da Silva (UPE-Petrolina).
Palestra: "Qualidade de sono, qualidade de vida", Profª. Ms. Virgínia Maria Zaia (ICB-UPE/FACIPE-SET).
Palestra: "Neuromodulação de dor e movimentos anormais", Profº. Dr. Francisco Neuton de Oliveira
Magalhães (Neurocirurgião do Hospital Português-Recife).
Mesa Redonda: "Avanços no ensino da neuroanatomia e das neurociências" com os docentes Profª. Esp.
Maria da Conceição Constant (FOR/FAFIRE - Recife); Prof. Esp. Edivaldo Xavier da Silva Júnior (UPEPetrolina); Profª. Ms. Sinara Mônica Vitalino de Almeida (UPE-Garanhuns); e o Profº. Dr. Fábio César
Prosdócimi (USP).
Oficina: "Modelagem de estruturas Neuroanatômicas, como método alternativo de aprendizagem" com os
monitores da disciplina de Neuroanatomia do curso de Fisioterapia. Supervisão: Profº. Edivaldo Xavier da
Silva Júnior (UPE-Petrolina).
Oficina: "Morfofisiologia do Sistema Nervoso Central Prático" com discentes de Iniciação Científica da
disciplina de Neuroanatomia do curso de Fisioterapia. Supervisão: Profº Esp. Edivaldo Xavier da Silva Júnior
(UPE-Petrolina).

Oficina: "Abordagens alternativas de ensino da Anatomia Humana" com discentes monitores do curso de
Nutrição. Supervisão: Profª. Dra. Iracema Hermes Pires de Mélo Montenegro (UPE-Petrolina).
Oficina: "Memória" - com discentes monitores do curso de Medicina. Supervisão: Profª. Dra. Sinara Mônica
Vitalino de Almeida (UPE-Garanhuns).
Oficina: "Esclerose Múltipla" - com discentes monitores do curso de Medicina. Supervisão: Profª. Dra.
Sinara Mônica Vitalino de Almeida (UPE-Garanhuns).
Oficina: "Princípios Teóricos e Práticos do Conceito Neuroevolutivo do Bobath Pediátrico" Profª. Ms.
Tathiana Corrêa Rangel e sua equipe (UPE-Petrolina).
Oficina: "A influência da Nutrição no Desenvolvimento do SN" Profª. Dra. Amanda Alves Marcelino da Silva
(UPE-Petrolina).
Oficina: "Atualizações em Psiconeuroimunologia" - Profª. Dra. Ana Paula Pimentel Cassilhas (ICBUPE/UNIVERSO).

INSCRIÇÕES E TAXAS
Categoria
Alunos de graduação e
pós-graduação
Profissionais

De 09/07 a 15/09/2015
R$ 80,00

De 15/09 a 25/09/2015
R$ 150,00

Durante o evento
R$ 200,00

R$ 100,00

R$ 200,00

R$ 300,00

DO ENVIO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
1. PRAZO PARA INSCRIÇÃO DE RESUMOS:
Inscrição de Resumo do dia 09 de julho até às 23h59min do dia 15 de setembro de 2015.
a) A inscrição do trabalho ocorrerá via e-mail (colocar um e-mail só para os trabalhos
(resumoneurociencia@gmail.com). O participante deverá preencher o formulário de inscrição e
submissão que se encontra na página do evento, ao final, deverá anexar o seu resumo nas extensões
.docx ou .doc.
b) O pagamento da taxa de inscrição para o evento de um dos autores dá direito à inscrição de apenas
um resumo.
c) Os demais autores do resumo que quiserem participar do congresso deverão efetuar sua inscrição e
pagar a taxa de inscrição, mas não deverão enviar de novo o resumo já inscrito.
d) Não serão aceitas duas inscrições de um mesmo participante para apresentação de dois resumos
diferentes. Não serão aceitos resumos diferentes com o mesmo apresentador.
e) Cada resumo deve ser inscrito apenas uma vez. O resumo só estará efetivamente inscrito depois de
confirmado o pagamento de sua inscrição “online” para o Simpósio.

f) Os trabalhos devem estar relacionados à área de neurociências.

g) Não serão aceitos resumos por fax ou correio.Os Resumos que não atenderem as especificações
exigidas serão devolvidos.
2. COMO PREPARAR O RESUMO:
a) Serão aceitos resumos de relatos de caso e trabalhos experimentais, além de revisão bibliográfica.
b) O trabalho deve conter, no máximo, 5 (cinco) co-autores.
c) O resumo deverá seguir o seguinte modelo:
 TÍTULO: O título do resumo deve ser escrito todo em caixa alta e não deve exceder 3 linhas ou
16 palavras.Exemplo: ALTERAÇÕES PSICOLÓGICAS EM PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA
BARIÁTRICA.
 AUTORES: Abaixo do título devem ser colocados os nomes dos autores, com o nome do
APRESENTADOR GRIFADO.Em seguida a identificação do Departamento, Instituição e Estado
onde o trabalho foi realizado.O nome grifado no resumo é considerado o APRESENTADOR,
bem como o responsável pelo envio e o preenchimento de todos os autores citados no
Cadastro de Autores.Exemplo: Genta, F.A.1, Dillon, R.J.2, Terra, W.R.1, Ferreira, C.1
 INSTITUIÇÃO: A Instituição deve vir logo após os autores, utilize o NÚMERO sobrescrito para
identificar a instituição do autor quando forem de lugares diferentes.
Exemplo: 1Curso de Medicina da Universidade de Pernambuco (UPE), campus Garanhuns, Garanhuns
–PE.
 TEXTO: O texto deve ter até 500 palavras (NÃO inclui titulo, autores, instituição e palavras
chaves). O resumo pode ser escrito em português ou inglês. Formatação do texto:
Formatação do Título
LETRAS Maiúsculas, centralizado e no máximo três linhas.
Instituição
Usar NÚMERO para identificar a instituição dos autores
Alinhamento dos Autores e Instituição
Centralizado
Alinhamento do Texto
Justificado
Fonte
Arial tamanho 12
Papel
A 4 (210 x297 mm) modo Retrato
Bordas
Superior e Inferior =2,5 cm, Esquerda =3,00 cm, Direita =2,5 cm
Parágrafo
Único
Espaço entre linhas
Simples
d) O resumo deverá incluir: introdução e objetivos, metodologia empregada, resultados e conclusões.
e) Não deverá conter no resumo: fotos, imagens, tabelas, gráficos, fórmulas químicas e matemáticas,
parágrafos com recuos e espaçamentos.
f) Deverá ser feita revisão gramatical e ortográfica do resumo antes da submissão. Após o envio, não
será permitido qualquer tipo de alteração do mesmo, exceto no caso de solicitação desta comissão.
g) trabalhos fora das normas serão devolvidos e vetados.
3. ANÁLISE DOS RESUMOS
Todos os resumos serão analisados rigorosamente.
SERÃO AVALIADOS:
a) Conteúdo científico;
b) Originalidade, relevância e qualidade dos resultados.
c) Qualidade da redação.

A lista dos trabalhos aceitos será divulgada no site do evento até dia 10 de setembro de 2015. A
Comissão Científica terá total autonomia na seleção dos trabalhos
4. DA CONFECÇÃO DOS PÔSTERES
a) O título do cartaz deve ser o mesmo do resumo aceito.
b) No cartaz deverá constar: objetivos, metodologia empregada, resultados e conclusões.
c) O cartaz deverá ser afixado num painel de fórmica lisa medindo 1,20 ~ 1,00 m x0,90 cm (altura x
largura).
d)TODOS os cartazes deverão ser afixados no dia e horário indicado pela diretoria do evento. A data
de apresentação será divulgada posteriormente e deverá ser no período do evento.
e) A comissão organizadora não se responsabiliza pelos cartazes não retirados.
f) É OBRIGATÓRIA a apresentação do cartaz.
g) Os cartazes deverão ser afixados exatamente nos painéis estabelecidos pela Diretoria (número de
identificação do resumo).
h)O número do seu cartaz bem como a data e o local de apresentação constarão na página do evento
na internet e no material distribuído no local do evento.
5. DAS APRESENTAÇÕES E AVALIAÇÃO DOS PÔSTERES
a) O autor principal deverá estarcom seu crachá no dia da apresentação.
b) O autor principal deverá estar presente ao lado do pôster no momento definido para
apresentação. Caberá à Equipe Científica direcionar os autores aos seus respectivos locais de
exposição. O avaliador passará até duas vezes em um mesmo trabalho.
c) Cada apresentador terá até 10 (dez) minutos para a apresentação seguida de arguição pelo
avaliador.
d) Os avaliadores pontuarão o trabalho em formulário padronizado com critérios pré-definidos,
levando em consideração a qualidade técnica e metodológica do trabalho apresentado.
e) Os autores receberão um certificado de apresentação do trabalho no evento.
Para esclarecimentos de dúvidas e/ou mais informações, entrar em contado através dos e-mails
simposiodeneurociencia@gmail.com / resumoneurociencia@gmail.com.

