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  Caros discentes e docentes,  

Os discentes contam agora com duas novas representantes junto ao colegiado 

da coordenação: Camila Silveira e Louise Barne. Esperamos por uma atuação 

proativa e representativa dos discentes. 

Concluíndo a competição pelo Prêmio Produtividade NC5, foram premiados os 

seguintes discentes: 3o lugar: Louise Barne; 2o lugar: Débora Sterzeck Cardoso; 

1o lugar Juliane Ikebara. Foram premiados os seguintes docentes: 3o lugar: 

Prof. Maria Teresa Carthery-Goulart; 2o lugar: Prof. Alexandre Kihara; 3o lugar: 

Prof. João Ricardo Sato. Conforme as normas do prêmio, foi sorteada uma 

passagem internacional entre os discentes que tiveram produção publicada ou 

aceita em 2016, sendo contemplado o discente Renan Recio. 

 

Informações gerais  

 Distribuição de bolsas institucionais: Será realizada nos próximos 

dias a distribuição de uma bolsa CAPES, nível mestrado. Maiores 

informações serão divulgadas em breve. 

 Fique ligado: Atividades realizadas em disciplinas e que são objetivo 

de avaliação do discente, devem ser realizadas exclusivamente pelo 

discente, a não ser que o professor responsável pela disciplina autorize a 

coparticipação de outras pessoas, como a do respectivo orientador.   

Eventos 

 XI Brazilian International Meeting on Cognitive Science:  The 

conference is inter/transdisciplinary in nature, and this 11th edition will 

congregate researchers students, and scholars from different areas and 

fields related to Cognitive Science, such as Arts, Biology, Computation, 

Communication, Education, Engineering, Information Theory, 

Linguistics, Philosophy, Physics, and Semiotics, to debate the 

interrelationship among consciousness, complexity, and autonomy. 

Local: USP São Paulo. Realização: 30/10 – 01/11/2017. Deadline para 

submissão de resumos e papers: 15/07 e 30/07, respectivamente. 

Maiores informações poderão ser obtidas aqui. 
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Oportunidades 

 12ª edição do prêmio L'Oréal-UNESCO-ABC Para Mulheres na 

Ciência: Estão abertas as inscrições para a 12ª edição do prêmio 

L'Oréal-UNESCO-ABC Para Mulheres na Ciência. Ao longo de 11 anos, 

cientistas de diversas áreas de atuação foram reconhecidas por seus 

projetos, com temas que passam por química, astronomia, saúde, 

matemática, entre outros. As participantes concorrem a uma bolsa de 

R$ 50 mil e podem submeter seus trabalhos para análise em uma das 

quatro categorias: Ciências Físicas, Ciências da Vida (Biomédicas, 

Biológicas e da Saúde), Ciências Matemáticas e Ciências Químicas. 

Local: USP São Paulo. Realização: 30/10 – 01/11/2017. Deadline para 

inscrição: 08/04. Maiores informações poderão ser obtidas aqui. 

 Prêmio de Excelência Acadêmica (PEA): O Prêmio de Excelência 

Acadêmica (PEA) foi criado pela Pró-Reitoria de Pesquisa em 2015, a fim 

de promover o reconhecimento individual dos pesquisadores docentes 

da UFABC, valorizando principalmente seu trabalho de pesquisa e sua 

dedicação às atividades de formação de mestres e doutores, além de 

atividades de graduação e outras relevantes para a Universidade e a 

Sociedade. Período de inscrição: 17/04/2017 a 05/05/2017. Mais 

informações aqui. 

 Position available: The Nectow lab, Princeton University, 

USA: The Nectow Lab of the Princeton Neuroscience Institute 

at Princeton University is looking for a talented postdoctoral fellow to 

conduct research in mouse systems neuroscience. We have recently 

discovered novel cell types in the brainstem that potently regulate food 

intake and energy expenditure, and we would now like to better 

understand how these neurons contribute to the maintenance of energy 

balance. Techniques frequently used by the lab are: optogenetics, 

chemogenetics, molecular profiling, mouse behavior, electrophysiology, 

viral tracing, stereotaxic surgery. Significant experience with at least two 

of these or similar approaches is required. We are looking for potential 

postdoctoral fellows who have funding for an international position. If 

you are interested in this position, please contact Dr. Alexander Nectow 

(anectow@princeton.edu). Please provide a recent CV, information on 

research interests, and a list of three potential references. 

http://www.paramulheresnaciencia.com.br/
http://propes.ufabc.edu.br/premio
mailto:anectow@princeton.edu

