Semana do Cérebro UNIFESP 2018 ‘Vivenciando a Ciência’

A Semana do Cérebro ou Brain Awareness Week (BAW) é um evento promovido
anualmente, no mês de março, em universidades, hospitais e outras organizações em todo o
mundo pela fundação americana The Dana Alliance for Brain Initiatives – Dana
Foundation (http://www.dana.org/baw/) para a divulgação dos benefícios da
investigação em neurociências, o que inclui desde palestras e minicursos de formação
complementar, até oficinas e exposições para todo tipo de público. Em 2018 a Semana do
Cérebro chega XXIII Edição Mundial, sendo a VII Nacional promovida pela Sociedade

Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC).
Aproveitando esta iniciativa, e pela sua ampla experiência em atividades de Cultura e Extensão,
a Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo através da
Câmara de Pós-graduação e Pesquisa, do Programa de Pós Graduação em Biologia
Molecular, do Laboratório de Neurobiologia Molecular e do Laboratório de
Glicobiologia, se une à comemoração da VII Semana Nacional do Cérebro - A Educação
Transforma - oferecendo uma programação gratuita dirigida a crianças e adultos chamada
Semana do Cérebro UNIFESP - Vivenciando a Ciência, evento que contará com o apoio
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).
O objetivo desta edição “Vivenciando a Ciência” é destacar a importância da alfabetização
científica, ou a “enculturação científica” nas sociedades modernas, mostrando as neurociências
como uma atividade do cotidiano. Com este fim, no sábado, 17 de março de 2018, serão
oferecidas oficinas em “Os Órgãos dos Sentidos”, “Anatomia Macro e Microscópica do
Cérebro”, “Cognição e Memória” e “Como você imagina ser o seu Cérebro?” nas
instalações da Escola Paulista de Medicina (Estacionamento C, Rua Pedro de Toledo 697).
Adicionalmente, de 26 de fevereiro a 17 de março, estaremos trabalhando nas redes sociais
(facebook/instragram) com a hashtag #SemanadocerebroUnifesp. Nesta atividade, serão
premiadas as três melhores imagens escolhidas pelo público envolvendo a temática da VII
Semana Nacional do Cérebro, “A educação transforma”, e da Semana do Cérebro UNIFESP,
“Vivenciando a Ciência”.
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