
  

SOBRE O EVENTO 

A Semana do Cérebro é um evento 
que ocorre anualmente, buscando 
levar à sociedade e à comunidade 
acadêmica os mais recentes achados 
científicos acerca das neurociências. 

 

PATROCINADORES 

LARP  

(Live-action roleplaying game) 

LARP é um jogo experimental  que 
trabalha, de forma interativa,  as de-
cisões e emoções  dos jogadores. 

 

MINICURSOS  

(13/03, 08:00 às 12:00) 

 
-HISTOLOGIA DO 
SISTEMA NERVO-
SO 

Ministrante: Prof. Dr. 
Diógenes Siqueira 

- INTRODUÇÃO A 
AVALIAÇÃO NEU-
ROPSICOLÓGICA 

Ministrante: Prof. Dra. 
Nadia Shigaeff  

 

-EFEITOS DO JE-
JUM INTERMITEN-
TE NA FISIOLOGIA 
DO EXERCÍCIO 

Ministrante: Prof. MSc. Sting Ray 

Apoio: 



 

A FOME ESTÁ NA SUA  

CABEÇA 

É com este tema que a NeuroLiga-

Marabá irá trabalhar questões como 

bases neurobiológicas da fome e 

transtornos relacionados ao apetite 

na quinta edição da Semana do Cére-

bro de Marabá. 

COLÓQUIOS 

- Mesa de abertura “A Fome está 
na Sua Cabeça” (12/03) 

Palestrante: Caio Maximino 
(Docente/UNIFESSPA). 

- Palestra “Cognições disfuncio-
nais nos transtornos alimenta-
res” (13/03) 

Palestrante: Carolina Pinheiro (Psi-
cóloga). 

- Palestra “Autoconsciência, pa-
drões de atratividade, e transtor-
nos alimentares” (14/03) 

Palestrante: Normando Viana 
(Docente/UNIFESSPA). 

 

 

- Mesa–redonda “Alimentação e 
Saúde” (15/03) 

Ministrantes: Priscila Castro (Docen- 
te/UNIFESSPA), Gilberto Ferreira 
(Educador Físico), Renata Cortinhas 
(Psicóloga). 

- Mesa de encerramento “Ini-
bidores de apetite: evidências, ris-
cos, e avanços atuais” (16/03) 

Ministrantes: Monica Lima 
(Docente/UEPA), Anny Gabriele 
(Farmacêutica). 

NeuroCine 

 

 

 OFICINA SENSORIAL  

De forma interativa, essa programa-
ção irá trabalhar o tema “Ferra-
mentas para avaliação dos parâ-
metros sensoriais dos alimen-
tos” (14/03). 

Palestrante: Bruna Almeida (Do-
cente/UEPA). 

Laboratório Aberto de Práticas 
em Neurociências (LAPN) 

O LAPN é um conjunto de ativida-
des teórico-práticas de neurociências 
com objetivo de difusão científica 
em escolas públicas de Marabá, pro-
porcionando aos alunos uma nova 
forma de aprender sobre o tema. 

CIÊNCIA DE BOTECO 

Com o tema “A neurociência por 
trás da fome”, o Ciência de Boteco 
une cerveja, descontração e aprendi-
zado em um ambiente fora da uni-
versidade, o bar Caldeirão Furado 
(Novo Horizonte) 

Facilitador: Saulo Ikeda (Presidente 
da NeuroLiga)  


