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Introdução
Neurociências e Educação

As duas últimas décadas foram 
marcadas por avanços significa-
tivos nas pesquisas sobre neu-
robiologia do comportamento. 
Consequentemente é plausível 
considerar que a compreensão do 
cérebro representará para o sécu-
lo XXI, o que o estudo do gene 
representou para o século XX e 
a compreensão da célula para o 
século XIX (KANDEL et al., 1997; 
GAZZANIGA, 2006). Nesse con-
texto, as neurociências surgem 
como um novo campo de con-
hecimento que integra diversas 
áreas relacionadas aos proces-
sos pelos quais o cérebro proces-
sa, retém e evoca informações, 
modificando em seguida, o rep-
ertório comportamental do indi-
víduo. Esses estudos se estendem 
desde a neurobiologia molecular 
à neurobiologia cognitiva ou da 

mente (LENT, 2004; PURVES et 
al., 2005). Esse campo extrema-
mente abrangente e interdiscipli-
nar aproxima-se naturalmente das 
ciências humanas quando o foco 
das investigações são as interações 
sociais e o processo de aprendiza-
do. Desse modo, as neurociências 
têm assumido posição central, 
tanto na biologia, quanto na psi-
cologia, além de ser uma ponte 
natural entre as ciências naturais e 
as humanas (WILSON, 1998; OCDE, 
2003; MELTZOFF et al., 2009). 

O processo de ensino-aprendiza-
gem é uma modalidade de intera-
ção social extremamente especial-
izada que permite ao ser humano 
adquirir muito mais conhecimen-
to sobre o mundo do que sua ex-
periência de vida proporcionaria 
(FISCHER et al., 2007). As interações 
sociais presentes nesse processo 

são complexas e envolvem fluxo 
de informações entre o professor e 
o aluno de forma dinâmica, sendo 
regulada por diversos processos 
cognitivos como atenção, apren-
dizado, memória, motivação, afe-
tividade, relações familiares, en-
tre outros (HERCULANO-HOUZEL, 
2005; MELTZOFF et al., 2009). 
Dessa forma, é plausível consid-
erarmos que existe uma relação 
muito estreita entre neurociências 
e educação, já que as primeiras 
estudam as bases neurais de to-
dos os processos cognitivos su-
pracitados (GAZZANIGA, 2006). 
Essa interação parece ser muito 
promissora e natural, pois pode-
ria fornecer aos pesquisadores 
em neurociências, novas hipóte-
ses testáveis sobre cognição, ao 
passo que, os dados obtidos pela 
pesquisa neurocientífica pode-
riam complementar as discussões 
sobre práticas de ensino, currículo 
escolar, interação professor-aluno, 
deficiências de aprendizado, en-
tre outros (ANSARI e COCH, 2006; 
GOSWAMI, 2006; BRANSFORD 
et al., 2007; FISCHER et al., 2007). 



Iniciativas
Nos Estados Unidos da América 
(EUA), a Sociedade Internacional 
da Mente, Cérebro e Educação 
(IMBES, do inglês, International 
Mind, Brain and Education Soci-
ety), criou uma revista científica 
especializada nesse assunto (FIS-
CHER et al., 2007). Os editores 
dessa revista são em geral pes-
quisadores da área da educação 
e buscam há algum tempo 
a interface com as 
neurociências. Além 
disso, alguns neuroci-
entistas com tradição 
na área, como o portu-
guês Antônio Damásio, 
foram convidados para 
constituir o conselho edi-
torial da revista. Desde então, 
a IMBES já organizou diversos 
workshops e duas conferências 
internacionais (2007 e 2009), 
pretendendo realizar a próxima 
em 2011 na cidade de San Diego 
(EUA). Essas conferências têm 
sido um terreno extremamente 
fértil em que neurocientistas e 
profissionais da área da educa-
ção têm a oportunidade de dis-
cutir novos rumos para a agen-
da de pesquisas relacionadas 
às neurociências da cognição, 
bem como, para futuras políticas 
educacionais visando a refor-
mulações do currículo escolar e 
inovações em métodos de ensi-
no (http://www.imbes.org/). 

Outra iniciativa interessante foi 
o Encontro promovido pela So-
ciedade de Neurociências (SfN, 
do inglês, Society for Neurosci-
ence) denominado Neurosci-
ence Research in Education que 
aconteceu em Junho de 2009 
na Universidade da Califórnia, 
cidade de Irvine (EUA). Nesse 
evento, as discussões promovi-
das entre educadores, neuroci-
entistas e políticos interessados, 

centralizaram-se nas seguintes 
perguntas: O que as pesquisas 
em neurociências podem ofer-
ecer ao campo da educação? 
Como traduzir o que acontece 
no laboratório para as classes de 
aula, currículos e políticas edu-
cacionais? No final do encontro 
foi publicado um relatório com 
os principais tópicos abordados 
que podem ser acessados no 
site (http://www.sfn.org/index.
aspx?pagename=NeuroEd_
Summit). A bibliografia que fun-
damentou as discussões desse 
encontro pode ser verificada no 
anexo A deste projeto. As princi-
pais preocupações dos neurocien-
tistas e educadores, envolvidos no 
encontro, foram: (1) padronizar os 
vocabulários utilizados nas difer-
entes áreas; (2) esclarecer alguns 
mitos sobre o funcionamento do 
cérebro (por exemplo, a utilização 
de apenas 10% da capacidade 
de nosso cérebro); (3) registrar as 
principais dúvidas dos professores 
sobre o cérebro (por exemplo, de 
que maneira a privação de sono 

afeta as memórias); (4) propor 
novos rumos nas pesquisas 
das neurociências cognitivas; 
(5) propor novas áreas de atu-
ações profissionais que prop-
iciem uma maior interface entre 
neurociências e educação; e por 

fim, (6) propor que as Uni-
versidades aproximem 
Neurociências e Educa-
ção.

International Mind, Brain and Educa-
tion Society

Society for Neuroscience

Fotos do encontro promovido pela Soci-
ety for Neuroscience  entre Neurocientis-
tas e Educadores (http://www.sfn.org/index.
aspx?pagename=NeuroEd_Summit_Photos)

em Neurociências e Educação



Um olhar local

Diante de contexto global 
que demonstra uma espe-
cial tendência à integração 
das Ciências Naturais e Hu-
manas, especificamente 
entre Neurociências e Edu-
cação, é proveitoso avaliar-
mos de que maneira nosso 
ambiente local está tratan-
do dessas questões. 

A cidade de Ribeirão Preto 
possui um pouco mais de 
quinhentos mil habitantes, 
o que o torna o nono município mais 
populoso do Estado de São Paulo. 
Além disso, Ribeirão Preto ocupa a 
26º posição no país em relação ao seu 
Produto Interno Bruto (PIB), represen-
tando 0,49% do total do PIB da Na-
ção, ou aproximadamente 13 bilhões 
de reais (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística, IBGE, 2009: http://
www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/
painel.php?codmun=354340#). Esse 
município oferece aproximadamente 
131 cursos de graduação em diver-
sas instituições de ensino superior, 
tais como: Universidade de São Paulo 
(USP); Universidade de Ribeirão Pre-
to (UNAERP); Universidade Paulista 
(UNIP); Centro Universitário: Moura 
Lacerda; Centro Universitário Barão 
de Mauá; Faculdades COC (Mantida 
pelo Sistema COC de Ensino), entre 
outros. Destas, destaca-se a USP, que 
conta com diversos cursos de gradu-
ação e pós-graduação, com um gran-
de centro de pesquisas científicas e 
atendimento médico, o qual respon-
de por 4,5% de toda a produção cien-
tífica nacional. Além disso, possui di-
versos programas de pós-graduação, 
com produtividade acima da média e 
reconhecida inserção internacional, 
classificados com nota máxima (nível 
7) pelo órgão governamental deno-
minado Coordenação de Aperfeiço-
amento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). Dentre esses, destacam-se 
três programas responsáveis pela 
formação de mestre e doutores em 
neurociências: (1) Neurociências e 
Neurologia da Faculdade de Medici-
na de Ribeirão Preto (FMRP)/Hospital 
das Clínicas; (2) Fisiologia Comparada 
também da FMRP; e por fim (3) Psi-
cobiologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto 
(FFCLRP). Juntos, esses programas 
totalizam por volta de 500 alunos de 
pós-graduação. Desse modo, a poten-
cialidade para interação entre Neuro-
cientistas e Educadores em Ribeirão 
Preto é clara, já que existem diversos 
cursos de graduação em Pedagogia, 
além de inúmeras escolas de ensino 
fundamental e médio com reconhe-
cida qualidade de ensino. Apesar dis-
so, não existem projetos que tenham 
como objetivo sistematizar esse tipo 
de interação, fornecendo meios prá-
ticos para que ocorra fluxo constan-
te de idéias entre pesquisadores em 
neurociências e professores ao longo 
do ano.

OBJETIVOS
A cidade de Ribeirão Preto

Foto do prédio central da Faculdade de Medicina 
da USP campus Ribeirão preto.

Considerando o contexto 
explanado no item anterior, 
o objetivo geral do presente 
trabalho é criar uma rede de 
interação entre pesquisadores 
em neurociências, psicólogos, 
profissionais da área da 
educação e da saúde, alunos e 
seus familiares, promovendo 
discussões que tenham como 
foco os aspectos básicos das 
neurociências cognitivas 
aplicadas à educação. 

Especificamente pretende-se 
criar grupos de estudos sobre 
neurociências cognitivas, 
psicologia da educação e 
atualização em tecnologia e 
artes entre pesquisadores em 
neurociências, psicólogos, 
pedagogos, profissionais da 
área da saúde, artistas e: (1) 
alunos de ensino médio; (2) 
pais de alunos; (3) professores, 
coordenadores pedagógicos e 
diretores de escolas de ensino 
fundamental e médio; e (4) 
pessoas de terceira idade. Além 
disso, pretendemos atingir um 
público ainda mais abrangente, 
por meio de criação de espaços 
virtuais de interatividade na 
internet.



Estrutura e funcionamento

Para alcançar tais objetivos, foi criado o 
projeto Plural, sob coordenação peda-
gógica de Luciana Stoppa dos Santos e 
administração de Maria de Lourdes Isabel 
Stoppa dos Santos, com colaboração de 
um grupo multidisciplinar de mestres e 
doutores em neurociências, psicólogos, 
professores, pedagogos e profissionais 
da área da saúde, entre outros. O diagra-
ma a seguir mostra esquematicamente 
como ocorrerá o funcionamento do pro-
jeto. Basicamente, o presente 
trabalho integrará quatro di-
ferentes campos de atuação 
denominados: Grupos de Es-
tudos Temporários (GETs), que 
são: (1) Aspectos básicos de 
neurociências cognitivas para 
alunos de ensino médio; (2) 
Neurociências cognitivas apli-
cadas à educação para pro-
fessores, profissionais da área 
da educação e afins; (3) Psico-
logia aplicada à educação e 
ao relacionamento familiar e 
neurociências cognitivas para 
pais; (4) Atualização em neu-
rociências, tecnologia e artes 
para pessoas da terceira ida-
de. Esses GETs serão coorde-
nados por um corpo docente 
interdisciplinar, composto por 
neurocientistas, psicólogos, 
psicanalistas, professores, pe-
dagogos, artistas, entre outros 
profissionais da área da saúde.  
Além disso, será formado, pa-

ralelamente, um Grupo de Estudos Per-
manentes em Neurociências e Educação 
(GEPNE), integrado pelo corpo docente 
do projeto Plural, além de outros neuro-
cientistas, professores, psicólogos, peda-
gogos e profissionais da área da saúde 
convidados. O GEPNE será responsável 
por fundamentar teoricamente, acompa-
nhar o andamento e integrar as discus-
sões dentro dos GETs. Ao final dos GETs, 
que terão duração média de 5 meses, será 

promovido um Fórum entre todos envol-
vidos (corpo docente e discente) para 
discussões gerais sobre Neurociências e 
Educação e confecção de uma carta de 
intenções que será publicada no site do 
projeto e encaminhada ao Ministério da 
Educação do governo federal e à Socie-
dade Brasileira de Neurociências e Com-
portamento (SBNeC). Com o objetivo de 
fornecer um espaço adicional para dis-
cussões sobre o andamento dos cursos e 
facilitar o fluxo de informações entre to-
das as partes envolvidas, será gerado um 
espaço virtual de interatividade, por meio 
de blog e divulgação em redes sociais. 
Nesses espaços, serão publicados resu-
mos e parte dos diapositivos utilizados 
nos GETs. Assim os alunos, profissionais 
da educação e familiares terão a oportu-
nidade de revisar os temas abordados e 
fazer perguntas diretamente para o corpo 
docente. Além disso, todos os envolvidos 
no projeto (corpo docente e discente) te-
rão a oportunidade de publicar opiniões 
e materiais de diversas mídias relaciona-
dos às neurociências e educação, como 
textos, vídeos, dicas de sites, animações, 
enquetes, entre outros. É válido ressaltar 
que o acesso ao conteúdo do espaço vir-
tual será livre, promovendo uma ampla e 
democrática divulgação dos nossos re-
sultados obtidos.



EMENTAS
Funcionamento geral: serão promo-
vidos 20 encontros com freqüência 
semanal e duração de 1h e 30min/
encontro, durante cinco meses, tota-
lizando, portanto, 36h. 

Conteúdo básico: Os temas aborda-
dos serão divididos em 5 módulos. 
Sendo que no último encontro do 
quinto módulo todos participarão do 
Fórum das Ciências do Ensino e Apre-
nizdo.

GET 1: Profissionais da Educação e 
da Saúde

Encontro 1: Funcionamento básico 
do projeto e ferramentas tecnológi-
cas úteis para promoção de debates 
e fluxo de informações

Módulo 1: Epistemologia da ciên-
cia 

Encontro 2: Aspectos básicos sobre 
Epistemologia da Ciência

Encontro 3: O Problema da Con-
sciência

Encontro 4: Métodos de Investigação 
em Ciências

Encontro 5: É preciso ser “cientista” 
para ser pesquisador?

Módulo 2: Neurociências

Encontro 6: Traduzindo a realidade: 
Função e organização do sistema 
nervoso

Encontro 7: Comunicação: O funcio-
namento do neurônio e da sinapse

Encontro 8: Comunicação entre o 
cérebro e o corpo 

Encontro 9: Debate: Mitos sobre o 
cérebro: Mente, Mídia e Neurociên-
cias

Módulo 3: Aprendizagem e 
memória

Encontro 10: Memória: processos e 
substratos;

Encontro 11: Memória: história de 
suas abordagens;

Encontro 12: Relatos de experiências 

Encontro 13: Debate: Formas de 
avaliação

Módulo 4: Modulação da apren-
dizagem e memória

Encontro 14: Emoção: Estresse, 
Medo e Ansiedade

Encontro 15: Motivação e Atenção

Encontro 16: Ritmo biológico, Sono, 
Sonhos e Insights

Encontro 17: Debate: Interações so-
ciais (Neurociências, Família e Redes 
sociais)

Módulo 5: Ciências do Ensino e 
Aprendizado

Encontro 18: Unificando Linguagens: 
Teorias da Educação, Tecnologia e 
Neurociências

Encontro 19: Neurociências, Artes, 
Ensino e Aprendizado

Encontro 20: FÓRUM: Visão Integra-
tiva das Ciências do Ensino e Apren-
dizado

GET 2: Alunos
Módulo 1:  Alô terráqueo! Fazendo 
um primeiro contato com as neu-
rociências
Encontro 1: O  que  é  ciência  afinal?  
E  neurociências?  Como  tudo  isso  
pode afetar nosso cotidiano? 
Encontro 2:  Penso, logo existo. Será? 
Como estudar o cérebro? 
Encontro 3: Com  vocês...  O  cérebro!  
Aspectos  básicos  da  anatomia  e 
funcionamento do sistema nervoso 
central humano.
Encontro 4: Atividade prática – Mãos 
na massa! Estudando a anatomia bá-
sica dos  neurônios  com  massinha  
de modelar:  primeiras  conclusões  
sobre  os mecanismos básicos de 
funcionamento do cérebro. 

Módulo 2:  Peraí! Tudo isso vem 
mesmo do meu cérebro? 
Encontro 5: Os  neurônios  conver-
sam:  mecanismos  fundamentais  de 
comunicação  entre  os  neurônios  e 
plasticidade  de  sinapses. Atividade  
prática com massinha de modelar; 
Encontro 6: Um cérebro para cada  
idade: neurobiologia do desenvolvi-
mento e do envelhecimento; 
Encontro 7:  Drogas de abuso: em que 
lugar do cérebro elas atuam? 
Encontro 8: Oficina  de  texto  (2  te-
mas)  –  (1)  Mitos  sobre  as  neuroci-
ências. Cuidado! Nem  tudo que an-
dam falando por aí sobre o  cérebro 
é verdade!  (2) Como o Google e as 
redes sociais poderiam nos ajudar na 
escola? 

Módulo 3:  Ihhh... deu branco! 
Encontro 9: Muitas  histórias  pra  con-
tar:  aspectos  básicos  do  aprendiza-
do  e memória; 
Encontro 10: A gente aprende mais 
o que gosta. Verdade ou mentira? 
Como a motivação e as emoções mu-
dam nossa forma de aprender. 
Encontro 11:  Sono, sonhos e memó-
ria. Qual seria a relação? 
Encontro 12:  Oficina de desenho - 
Neurociências e arte: do brincar à re-
alidade; 

Módulo 4:  Cine Neurociências
Encontro 13: Matrix  -  Percebendo  
o mundo. Mecanismos  pelos  quais  
nosso cérebro não só percebe como 
cria sua própria realidade; 
Encontro 14: Brilho eterno de um-
mente sem lembranças: Uma análise 



crítica dos conceitos empregados 
sobre a interação entre memória hu-
mana, emoções  e sono; 
Encontro 15: Uma mente  brilhante  
–  Tópicos  básicos  sobre  a  relação  
entre alucinações e desempenho 
cognitivo;
Encontro 16: Escola do Rock – Breve 
resumo sobre as bases neurobiológi-
cas de nossas múltiplas  inteligências.  
Porque  o  aluno  não  é  apenas  um  
boletim  de notas! 

Módulo 5:  As neurociências na 
prática! 
Encontro 17: Visita  ao  Laboratório  de  
Investigação  em  Epilepsia situado na 
Faculdade de Medicina da Ribeirão 
Preto (FMRP)/Hospital das Clínicas – 
Universidade de São Paulo (USP);
Encontro 18: Visita  ao  Laboratório  de  
Neurofisiologia  e  Neuroetologia Ex-
perimental situado no prédio central 
da FMRP -USP; 
Encontro 19: Visita  ao  laboratório  de  
Neurobiologia  do  comportamento 
defensivo situado  no  setor  de Psi-
cobiologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras de Ribeirão Preto - 
USP; 
Encontro 20: FÓRUM: Visão Integra-
tiva das Ciências do Ensino e Apren-
dizado

GET 3: Pais

Módulo 1:   Família, Adolescência e 
Educação

Encontro 1:  A família como sistema 

Encontro 2:   Identidade Pessoal, Au-
to-Conceito e Auto-estima

Encontro 3:  Adolescência: “Crise” de 
identidade? 

Encontro 4:  Adolescência, Projeto de 
Vida e Escolha Profissional. 

Módulo 2:  Desenvolvimento hu-
mano: primeiros fundamentos em 
neurociências e psicanálise

Encontro 5: Funcionamento básico do 
cérebro adulto 

Encontro 6:Desenvolvimento huma-
no: do brincar à realidade 

Encontro 7:  O cérebro em transfor-
mação: alterações das conexões neu-

ronais durante os primeiros 20 anos 
de idade

Encontro 8: O que é um adolescente, 
afinal? Contribuições da psicanálise 
para uma questão mutante 

Módulo 3:  O adolescente: conside-
rações sobre neurociências e psi-
canálise

Encontro 9: Circuitos cerebrais da 
recompensa: música alta, motivação 
(ou a falta dela) e abuso de drogas

Encontro 10: Sono, sonhos, insights e 
memória

Encontro 11:  Sexualidade e civiliza-
ção: A vida sexual dos selvagens e 
das crianças

Encontro 12:  Debate: O ensino cons-
trói ou destrói? 

Módulo 4:  Neurociências  das  inte-
rações  sociais:  implicações  para  o  
campo  da  educação 

Encontro 13: Razão  e  emoção  na  
tomada  de  decisões:  ser  cabeça  
quente  é necessariamente ruim? 

Encontro 14:  Aspectos básicos da 
neurobiologia das interações sociais; 

Encontro 15:  Aspectos básicos da 
neurologia dos transtornos de apren-
dizado; 

Encontro 16: Tópicos sobre neuro-
biologia da linguagem e suas impli-
cações para as teorias da educação  

Módulo 5:   O adolescente, a escola 
e a sociedade da informação 

Encontro 17: Sociedade da informa-
ção: discussões sobre currículos es-
colares e projetos pedagógicos que 
visam à atender as novas demandas 
dos adolescentes. 

Encontro 18: Redes  sociais  na  in-
ternet,  neurociências  e  escola:  re-
lações importantes que emergem da 
nova sociedade da informação 

Encontro 19:  Neurociências e educa-
ção: o que se sabe até agora.

Encontro 20: FÓRUM: Visão integrati-
va das Ciências do Ensino e Aprendi-
zado

GET 4: Terceira Idade

Módulo 1:  Atualização em tecno-
logia da informação 
Encontro 1:  O computador; 

Encontro 2:  A internet; 

Encontro 3:  Ferramentas de busca e 
redes sociais: A Era Google

Encontro 4:  Cafezinho 1 – Como fa-
zer compras pela internet (busca 
por melhores preços; sites seguros; 
formas de pagamento; entrega do 
produto; direito do consumidor). As 
redes sociais – Orkut, Blogs, Twitter... 
(como e por que utilizar). 

Módulo 2: Atualização em neuroci-
ências I 
Encontro 5: O funcionamento básico 
do cérebro; 

Encontro 6: O desenvolvimento do 
cérebro; 

Encontro 7: O envelhecimento do cé-
rebro; 

Encontro 8: Cafezinho 2 – Alimenta-
ção saudável e cérebro: qual a rela-
ção? 

Módulo 3: Atualização em neuroci-
ências II 
Encontro 9: História  de  pescador!  
Onde  nossas  memórias  são  grava-
das  no cérebro? 

Encontro 10: São  tantas  emoções... 
Os mecanismos  básicos  das  emo-
ções  no cérebro;

Encontro 11: Sonos, sonhos e aluci-
nações: o que acontece no nosso cé-
rebro? 

Encontro 12: Cafezinho 3: Existem 
diferenças entre os cérebros do ho-
mem e da mulher? 

Módulo 4: Atualização em artes  
Encontro 13: As  fotos digitais: opções 
de  regulagem  (iluminação,  foco,  fil-
tros, entre outras opções); passando 
as fotos para o computador; editan-
do as fotos com Photoshop. 

Encontro 14: Pinturas digitais;

Encontro 15: Artes cênicas, música e 
poesias;

Encontro 16: Cafezinho  4:  Existe  al-
guma  relação  entre  cérebro,  inter-
net  e artes? Como tudo isso pode 
afetar nosso cotidiano? 



Módulo 5:  Cérebros, netos, netas e 
muita diversão! 

Encontro 17: Filme  –  Sociedade  dos  
poetas mortos.  Como  a motivação  
pode modular o aprendizado e con-
solidação da memória no cérebro; 

Encontro 18: Debate  1:  De  acordo  
com  os  tópicos  discutidos  e  os co-
nhecimentos  prévios  de  cada  inte-
grante  do  grupo,  como  seria  a  es-
cola  do futuro?

Encontro 19:  Atividade  prática:  
Neurociências,  computação  e  ar-
tes  (criando cérebros  de massinha,  
pinturas  e  desenhos  de  neurônios,  
edição  de  fotos  de microscopia  com 
Photoshop,  visualizando  neurônios  
no microscópio,fazendo poesias, mú-
sicas, entre outras expressões artísti-
cas livres);

Encontro 20: FÓRUM: Visão integrati-
va das Ciências do Ensino e Aprendi-
zado.

INFORMAÇÕES PARA INS-
CRIÇÃO E MATRÍCULA
Requisitos dos candidatos: Para 
GET1 priorizaremos os candidatos 
graduados, que exercerem alguma 
atividade ligada à educação ou gra-
duandos de cursos relacionados; para 
GET2 os candidatos devem ser estu-
dantes de ensino médio ou cursinho 
pré-vestibular; para GET3 prioriza-
remos os candidatos com filhos que 
estão estudando no ensino funda-
mental ou médio; para GET4 prioriza-
remos os candidatos com idade igual 
ou superior a 60 anos.

Critério de seleção para matrícu-
la: No caso da busca pelos GETs ser 
maior que a demanda de vagas, uti-
lizaremos os requisitos supracitados, 
bem como, a ordem de inscrição.

Vagas disponíveis: GET1 (30 vagas 
– três turmas de 10); GET2 (16 vagas 
– duas turmas de 8); GET3 (16 vagas 
– duas turmas de 8); GET4 (16 vagas – 
duas turmas de 8).

Procedimento para inscrição: Tele-
fone, e-mail ou presencial (ver seção: 
Contatos)

Taxa de matrícula: R$ 25,00

Documentos necessários: CPF, RG, 
comprovante de residência.

Valor do investimento: R$ 100,00/
pessoa/mês

Descontos: 10% nas seguintes situa-
ções: (1) Inscrito traz mais uma pes-
soa; (2) Inscritos provenientes de es-
colas visitadas pelo Plural.

PROFISSIONAIS ENVOLVI-
DOS

Diretoria administrativa: Maria de 
Lourdes Isabel Stoppa dos Santos
Coordenação em Psicologia e Edu-
cação: Luciana Stoppa dos Santos.
Coordenação em Neurociências: 
Cleiton Lopes Aguiar
Coordenação em Mídias Digitais: 
Luis Fernando S. Souza-Pinto
Coordenação do GEPNE: Caio Mar-
garido Moreira

Corpo Docente (em ordem alfabé-
tica):

André Stoppa dos Santos
Possui graduação em química pela 
USP-RP. Atualmente faz mestrado 
também na USP-RP.
Artur Fernandes 
arturfernandes@uol.com.br
Possui graduação em Biomedicina 
pela Universidade Estadual de Lon-
drina (2004) e Mestrado em Fisiologia 
pelo Depto. de Fisiologia da FMRP-
USP. Tem experiência na área de Fisio-
logia, com ênfase em Neurofisiologia, 
atuando principalmente nos seguin-
tes modelos experimentais: Status 
Epilepticus por estimulação elétrica 
da amígdala como modelo de epilep-
sia do lobo temporal. Análises imuno-
histoquímicas, eletroencefalográficas 
e comportamentais. Desenvolve ati-
vidades ligadas a fusão entre Neuro-
ciências e Artes por meio de pinturas 
digitais.
Caio Margarido Moreira 
caiommoreira@yahoo.com.br
Biólogo formado pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 
Preto (USP) e é mestrando em Psico-
logia Experimental no Instituto de

Psicologia (USP). Fez especialização 
em divulgação científica no Labora-
tório de Estudos Avançados em Jor-
nalismo (UNICAMP). Tem experiên-
cia em neurociências e em estudos 
naturalísticos do comportamento e 
da fisiologia animal, atuando princi-
palmente nos seguintes temas: neu-
ropsicofarmacologia do medo e da 
ansiedade, fisiologia do stress e da 
reprodução, e socioecologia de pri-
matas neotropicais.

Cleiton Lopes Aguiar

cleitonbiousp@gmail.com

Atualmente é estudante de doutora-
do no programa de pós-graduação 
em Neurologia e Neurociências da 
Faculdade de Medicina da USP de Ri-
beirão Preto. Concluiu mestrado pelo 
mesmo programa e fez graduação em 
Ciências Biológicas pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras da USP de 
Ribeirão Preto. Tem experiência nas 
áreas de Psicologia Experimental e 
Neurofisiologia, com ênfase nos estu-
dos da modulação colinérgica e mo-
noaminérgica da plasticidade sináp-
tica no córtex pré-frontal de ratos in 
vivo, com implicações para a fisiologia 
do sono, memória, epilepsia e esqui-
zofrenia. Além disso, envolveu-se em 
diversas atividades de ensino como 
a fundação do curso pré-vestibular 
denominado: Projeto de Ensino Inter-
disciplinar Comunitário (PEIC), além 
de participação no Projeto Adote um 
Cientista na Casa da Ciência – Hemo-
centro, onde ensinou neurociências 
para alunos de ensino médio nos 
anos de 2008 e 2009.

Gabriela Campos Darahem 

gabee_pedago@yahoo.com.br

Possui graduação em Pedagogia pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras de Ribeirão Preto (FFCLRP) - USP. 
É estudante de mestrado no progra-
ma de pós-graduação em Psicologia 
e Educação também na FFCLRP. Tem 
experiência na área de educação in-
fantil, atuando principalmente nos 
estudos dos registros da história oral 
da educação infantil municipal em Ri-
beirão Preto.

Lézio Soares Bueno Júnior

leziobio@yahoo.com.br

Possui licenciatura e bacharelado em 
Ciências Biológicas pela Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribei-
rão Preto, Universidade de São Paulo 



(2004-5). Obteve título de mestre em 
ciências (área de concentração: Psico-
biologia) na mesma faculdade (2008). 
Atualmente, é aluno de doutorado 
do Programa de Pós-graduação em 
Neurociências e Ciências do Com-
portamento da Faculdade de Medi-
cina de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo. Tanto no bacharelado 
quanto no mestrado, estudou efeitos 
da lesão hipocampal sobre a aprendi-
zagem complexa, sobre a estimação 
de durações de estímulos e sobre 
processos comportamentais de me-
mória e motivação. No doutorado, 
está trabalhando com a modulação 
colinérgica da plasticidade sináptica 
no córtex pré-frontal induzida por es-
timulação elétrica do tálamo medio-
dorsal, um estudo com possíveis im-
plicações para a investigação sobre a 
fisiologia do sono, memória, epilepsia 
e esquizofrenia. Tem experiência de 
extensão universitária como músico 
amador, em ensino pré-vestibular e 
em divulgação/popularização da ci-
ência.

Luciana Stoppa dos Santos

Possui graduação em Psicologia pela 
UNESP. Atua na área de psicologia da 
educação, orientação vocacional e 
psicologia das relações familiares. É 
coordenadora pedagógica deste pro-
jeto.

Luciane Strambi Frenhi 

anefrenhi@gmail.com

Possui graduação em Publicidade 
e Propaganda pela UNAERP e aper-
feiçoamento em História da arte 
pela FAAP. Participa anualmente de 
workshops e congressos nacionais e 
internacionais. Ministra aulas em seu 
ateliê, o Espaço Cultural Lino Stram-
bi e Ane Frenhi. Apresentou diversos 
trabalhos em exposições nacionais, 
salões de arte, trazendo prêmios e 
menções honrosas em seu currículo.

Ludmyla Kandratavicius 

ludykandra@gmail.com

Possui graduação em Ciências Bioló-
gicas - Bacharelado pela Universida-
de de São Paulo (2001) e Doutorado 
em Neurologia e Neurociências pela 
Faculdade de Medicina de Ribeirão 
Preto - USP (2007). Tem experiência 
na área de Neurociências, com ênfase 
em Epilepsia do Lobo Temporal e Co-
morbidades Psiquiátricas. Atualmente 
faz pós-doutorado no laboratório de 
Investigação em Epilepsia sob super-

visão do Prof. Dr. João Pereira Leite.

Luis Fernando Scozzafave de Sou-
za-Pinto

luisfernandossp@gmail.com

É formado em Ciências Biológicas 
pela Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-
USP) tendo as neurociências como 
área de concentração. Realizou Ini-
ciação Científica no setor de Psicobio-
logia da USP-RP, onde inicialmente 
pesquisou Música, Emoção e Tempo 
Subjetivo, finalizando o curso de bio-
logia com monografia em Neurobio-
logia do Abuso de Drogas. Posterior-
mente, realizou mestrado nessa área 
pelo Programa de Pós-graduação em 
Psicobiologia (USP-RP). É Psicanalista, 
webmaster e coordenador do Grupo 
de Estudos de Apoio do Núcleo Távo-
la – Instituto de Formação e Pesquisa 
em Psicanálise de Ribeirão Preto e 
membro da Associação Brasileira de 
Medicina Psicossomática de Ribeirão 
Preto (ABMP-RP). Foi colaborador do 
jornal A Gazeta de Santa Rita, Jornal 
Inconfidência Ribeirão e hoje cola-
bora com o jornal O Santarritense. É 
webmaster e editor da Revista Tavola 
Online e Blog Sinapse Oculta de di-
vulgação científica e cultural. 

Milton Ávila 

milton_avila@ymail.com

Biólogo formado pela faculdade de 
Flosofia, Ciências e Letras da USP - Ri-
beirão Preto. Realizou seus primeiros 
contatos com a ciência por meio de 
estudos envolvendo a abstinência de 
drogas de abuso em ratos (especifica-
mente morfina). Atualmente trabalha 
como ator da Companhia Teatral Boc-
caccione, é músico da banda Motor-
mama, escritor e bailarino.

Rafael Almada

rcalmaf@yahoo.com.br

Possui graduação em Ciências Bioló-
gicas pela Universidade Estadual Pau-
lista Júlio de Mesquita Filho (2005) e 
mestrado em Psicobiologia pela Uni-
versidade de São Paulo (2009). Atual-
mente é aluno de doutorado no mes-
mo programa de pós-graduação. 

Rafael Naime Ruggiero

rafaruggiero@yahoo.com.br

É biólogo e atualmente faz mestrado 
em neurociências, ambos na USP de 
Ribeirão Preto. Na iniciação científica 

estudou as bases neuroquímicas da 
dependência e abstinência de drogas. 
Atualmente estuda como o lítio pode 
afetar a comunicação entre impor-
tantes áreas cerebrais, sendo relevan-
te para compreender o efeito do lítio 
nos transtornos de humor, a memória 
e a epilepsia. Para tentar dar um senti-
do maior aos seus anseios científicos, 
colabora em projetos de divulgação e 
compreensão da ciência, dentre eles 
na Casa da Ciência do Hemocentro 
de Ribeirão Preto. Também é músico 
amador – mais amador do que mú-
sico – além de ser amante de muitas 
outras coisas. É um dos fundadores 
do Grupo Verde,  editor da Revista 
Tavola e colabora com o Blog Sinapse 
Oculta.

Renato Guizzo - rguizzo@usp.br

Possui graduação em Biologia Licen-
ciatura Plena pelo Centro Universitá-
rio Barão de Mauá (1997), Mestrado 
em Biologia Comparada pela Univer-
sidade de São Paulo (2001) e Doutora-
do em Psicobiologia pela Universida-
de de São Paulo (2005). Atualmente é 
bolsista do Instituto de Neurociências 
e Comportamento (INeC), promoven-
do a divulgação científica em neuro-
ciências e comportamento. Tem ex-
periência na área de Morfologia, com 
ênfase em Histologia, como também 
nas áreas de Bioquímica e Neurofar-
macologia atuando principalmente 
nos seguintes temas: Experimental 
- modelos animais, neuroproteção 
de retinas submetidas à isquemia e 
vitrectomia via pars plana com subs-
tituição do vítreo por óleo de silicone, 
apoptose, imunofluorescência, histo-
logia clássica.

Valéria Catelli Infantozzi da Costa

 costaval@terra.com.br

Formada em Ciências Biológicas pelo 
Instituto de Biociências da Universi-
dade de São Paulo, com Mestrado e 
Doutorado em Psicologia - Neurociên-
cias e Comportamento pelo Instituto 
de Psicologia, também da Universida-
de de São Paulo. Pós-Doutorado em 
Aprendizagem e Memória junto à Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto, USP. Ministrou as 
disciplinas de Fisiologia e Anatomia 
Humana junto a Universidade Paulis-
ta (UNIP) - Campus Ribeirão Preto e ao 
Instituto Zimmerman de Ensino, além 
de ter ministrado vários cursos de 
curta duração e palestras em Univer-
sidades públicas (USP) e particulares.



Integrantes do GEPNE
Grupo de Estudos Permanentes em 
Neurociências e Educação
Membros do GEPNE (em ordem 
alfabética): 

Caio Margarido Moreira: biólogo, 
mestre em psicologia experimen-
tal pela USP-RP;

Cleiton Lopes Aguiar: biólogo, 
mestre em Neurologia/Neuroci-
ências pela USP-RP;

Gabriela Darahem: pedagoga, 
mestre em Psicologia e Educação 
pela USP-RP;

Luciana Stoppa dos Santos: psicó-
loga pela UNESP;

Luis Fernando Scozzafave de 
Souza-Pinto: biólogo e psicanalis-
ta, mestre em Psicobiologia pela 
USP-RP; 

Percília Pascoal -

perciliapaschoal@bol.com.br

 Possui Graduação em Licenciatu-
ra Plena em Biologia, tendo cursa-
do Ciências Biológicas, e Licencia-
tura em Matemática, pelo Centro 
Universitário “Barão de Mauá”. Fez 

especialização no Curso de Exten-
são Universitária: Biologia Mole-
cular -Departamento de Clínica 
Médica da Faculdade de Medicina 
e Hemocentro de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo. Atua 
em Projetos Educacionais junto 
da Secretaria Municipal da Saúde 
– Fitoterapia (Programa de Saúde) 
e Educação Ambiental, implanta-
dos nas Escolas Municipais e rede 
particular. Foi coordenadora pe-
dagógica e educadora no Colégio 
Rãdius de Formação Integral de 
RP. Atualmente trabalha no Ins-
tituto Santa Úrsula de RP como 
educadora no Ensino Fundamen-
tal II. Tal atuação é abrangente na 
aplicação de Projetos Ambientais, 
Laboratoriais, Programa de Saúde 
e Interdisciplinares e, evidente-
mente no ensino-aprendizagem 
dos conteúdos programáticos. 

Patrícia Bispo

patconbispo@yahoo.com.br

Possui Graduação em Licenciatu-

ra Plena pelo Centro Universitário 
Amparense – UNIFIA (2005), Ba-
charelado em Ciências da Religião 
pela Pontifícia Universidade Cató-
lica de Campinas (2006). Faz espe-
cialização no Curso de Extensão 
Universitária: Parceiros na divulga-
ção de ciências: um programa da 
Casa da Ciência do Hemocentro 
de Ribeirão Preto – USP. Atuação 
em projetos de promoção huma-
na e distúrbios de aprendizagem 
decorrentes da desestruturação 
familiar (1992 a 2001) em insti-
tuições educacionais do Instituto 
das Franciscanas Missionárias do 
Coração Imaculado de Maria, nas 
cidades de Campinas (SP) e Serra 
Negra(SP). Vice-coordenadora e 
Coordenadora do Projeto “Orien-
tação Vocacional- Profissional 
(2001 -2006) também no Institu-
to das Franciscanas Missionárias 
do Coração Imaculado de Maria. 
Atualmente trabalha no Instituto 
Santa Úrsula de RP na orientação 
da Formação Humana, Social e Es-
piritual na educação Infantil, Fun-
damental I, II e Ensino Médio.  Tal 
atuação tem abrangência na for-
mação direta dos pais e educado-
res  através de eventos específicos 
dentro da instituição educacional.



Contato

Telefones:  3013-7998; 3441-4535; 9174-4535

Endereço: Capitão Adelmio Norberto da Silva, 605. 
Sala 12- Alto da Boa Vista.

Luciana Stoppa ou Maria de Lourdes

Informações e Matrículas
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