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Caros discentes e docentes, na Plenária realizada no dia 30/12 foi aprovada
alternância na Coordenação e a partir do dia 15 de dezembro assume a
coordenação Profa. Teresa, sendo Prof. Yossi Zana o seu vice. Não houveram
candidatos para representantes discentes para a Coordenação, portanto, será
realizado um novo processo eleitoral no início de 2017.
Destacamos aqui a produção, nas últimas semanas, de artigos de alto impacto
pelos discentes Henrique Salmazo da Silva, Louise, Samanta e Walter. Outra
boa notícia foi a aprovação pela FAPESP do Doutorado Direto para a discente
Gabriela Nunes, a segunda aprovação desse tipo no Programa (depois de
Claudiane).

Informações gerais
 Próxima reunião do colegiado da Coordenação: Quinta feira,
dia 08/12, às 09h. Convidamos docentes e discentes.
 Cota de impressão: Por razões técnicas, ainda não foi possível
implementar o sistema de cotas de impressão. Até a solução do
problema, para evitar uso indevido, a impressão é possível mediante
retirada de um toner do laboratório 109. Favor devolver após o uso.
 Você sabia? É permitida a participação de até dois membros das
bancas de Exame de Qualificação e de Defesa por meio de
videoconferência, seguindo os procedimentos indicados na Res. CPG
05.
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Notícias Gerais
Projeto de Lei (PL) legaliza doações: Lei permitirá doações destinadas a
pesquisa ou a setor de universidade. O PL 3407/2015 foi aprovado pelo Senado
e está em fase final de aprovação na Câmara. Se aprovado, universidades
poderão contatar doadores de bens ou de dinheiro para que essas
contribuições sejam destinadas a pesquisas ou setores específicos, como
laboratórios, centros de estudos ou faculdades. Hoje, doações recebidas
obrigatoriamente são incorporadas ao orçamento global das instituições e não
há como garantir aos doadores a finalidade do seu uso. Mais informações aqui.

Eventos
 Brazilian Meeting on Brain and Cognition 2017 (BMBC).
Coordenador geral: Prof. Fúlvio Mendes. Data estimada de
realização: 27 a 29 de setembro de 2017. Submissão de propostas
de sessões, mesas e palestrantes: Até 15/12/2016. As propostas
deverão justificar os temas e palestrantes propostos e incluir um breve
resumo sobre as contribuições esperadas. Devem ser evitadas
repetições de temas já abordados nos últimos eventos.
 4th BRAINN Congress: Organização: Brazilian Institute of
Neuroscience and Neurotechnology. Local: Campinas, de 27 a 29 de
março de 2017. Resumos aceitos serão publicados no Journal of
Epilepsy and Clinical Neurophysiology. Submissão de resumos: Até
31/01/2017. Mais informações aqui.
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Oportunidades
 Bolsa Prêmio de Excelência Acadêmica da Pós Graduação
(PEAPG): O PEAPG tem por finalidade estimular a produção de
pesquisa e desenvolvimento tecnológico de excelência na pósgraduação. Os critérios são baseados em produção no período de 201516. A primeira fase de seleção (fase específica) elegerá 3 candidatos de
cada programa. Na segunda fase (fase global) serão escolhidos 3
candidatos entre todos os programas. Todos os selecionados na
primeira e segunda fase serão premiados. Inscrições: 30/01 a
17/02/2017. Mais informações aqui.


PhD position 1: Yapici Lab welcomes potential graduate students
interested in carrying out thesis work in our lab. Please first apply
to Cornell’s Ph.D. program in Neurobiology and Behavior (NB&B).
Once you are invited to interview, you can discuss with Nilay potential
thesis projects. Contact Nilay Yapici at ny96@cornell.edu.



PhD position 2: Cornell’s Ph.D. program in Neurobiology and
Behavior. Students admitted into the program are guaranteed 5 years
of support in the form of either training grant fellowships, research
assistantships, or teaching fellowships. The deadline to apply
is December. More information here.
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