Ata da Assembleia da SBNeC
Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento (SBNeC), CNPJ
045.797.602/0001-50, realizada no dia 25/08/2011 (quinta-feira) no Salão 4 do Centro de
Convenções Sulamérica, às 18h30min, durante o XXXV Congresso Anual da SBNeC, na
cidade de Rio de Janeiro, RJ.
No vigésimo quinto dia de agosto de dois mil e onze, às dezenove horas, em segunda chamada e
com a presença de 49 sócios, , iniciou-se a Assembléia Geral Ordinária da Sociedade Brasileira de
Neurociências e Comportamento (SBNeC), sob a presidência de Marcus Vinícius C. Baldo.
EXPEDIENTE: Apreciação e votação da Ata da última Assembleia Geral Ordinária da SBNeC,
realizada em 9 de setembro de 2010: O presidente abriu a Assembleia e submeteu a Ata da
Assembleia Geral Ordinária realizada em dois mil e dez, que fora enviada por e-mail a todos os
sócios previamente, à apreciação e votação pelo plenário: não houve manifestações do mesmo, e
o texto, com pequenas correções, também previamente enviadas por e-mail e relatadas pelo
presidente, foi aprovado por unanimidade. Comunicações da Diretoria: o presidente Marcus
Vinícius C. Baldo informou acerca de dois editais de auxílios concedidos a sócios, um para
organização de eventos e reuniões, no valor de R$27.000,00, e outro para participação de quatro
sócios na reunião da Society for Neuroscience em Washington, EUA, no valor total de R$6.000,00,
que serão pagos nas próximas semanas; os processos de seleção estão sendo concluídos.O
secretário Sidarta Ribeiro informou que a SBNeC deu seu apoio à organização do The second
Latin American School for Education, Cognitive and Neural Science, a realizar-se em março de
2010 em El Calafate, Patagônia, Argentina. Palavra aos Membros: o sócio Antônio Roque da
Silva Filho anunciou a realização do IV LASCON - Latin American School on Computational
Neuroscience, a realizar-se na USP em Ribeirão Preto, SP, entre 15 de Janeiro e 15 de Fevereiro
de 2012. ORDEM DO DIA: 1-Apreciação e votação da Prestação de Contas: o presidente
Marcus Vinícius C. Baldo expôs o balancete correspondente ao período de agosto de 2010 a julho
de 2011, sendo que nesta data a SBNeC possui um capital de R$ 247.756,09 em sua conta
bancária. Após os esclarecimentos, a Prestação de Contas foi submetida à apreciação e votação
pelo plenário, tendo sido aprovado por unanimidade. 2-Prestação de contas e avaliação do
XXXIV Congresso Anual da SBNeC: o presidente Marcus Vinícius C. Baldo expôs o balancete
correspondente ao período de agosto de 2010 que foi aprovado após alguns esclarecimentos ao
plenário. Balanço final da Gestão 2008-2011: o presidente Marcus Vinícius C. Baldo relatou as
realizações de mandato, com destaque para o aumento do número de sócios, o levantamento
completo, desde 2003, dos extratos da conta bancária da sociedade e reprodução de todas as
Atas e documentos encontrados no cartório de São Paulo. 4-Eleição da Diretoria da SBNeC para
a gestão 2011-2014: a presidência dos trabalhos foi passada ao sócio Jackson Bittencourt,
representando a Comissão Eleitoral, que relatou o recebimento e homologação da inscrição das
chapas para diretoria (Gestão 2011 - 2014), a seguir descrita: Presidenta, Profa. Dra. Cecilia Hedin
Pereira (UFRJ, CPF 012.980.197-61, RG 05485276-9 IFT/RJ, professora universitária, solteira,
residente à Rua Oliveira Rocha 34/404, Rio de janeiro, RJ), Vice-Presidente, Prof. Dr. John
Fontenele Araujo (UFRN, CPF 228.006.623-87, RG 463179 SSP/PI, professor universitário,
casado, residente à Rua Jaguarari, 5100, Natal, RN), Secretário, Prof. Dr. Jorge Alberto Quillfeldt
(UFRGS, CPF 408.153,660-00, RG 3004740407 SJS/RS, professor universitário, casado, residente
à Rua Tocantins, 937/20, Porto Alegre, RS), Tesoureiro, Prof. Dr. Antonio Roque da Silva Filho
(USP-RP, CPF 096.768.098-02, RG 29955624-4 SSP/Sp, professor universitário, casado,
residente à Rua Ottorino Rizzi, 461, Ribeirão Preto, SP); A chapa única para a diretoria foi eleita
por meio de voto secreto, tendo sido apurados 40 votos a favor, 2 brancos e 7 nulos. 5-Eleição do
Representante Discente junto à Diretoria da SBNeC: Duas chapas para a Representante
Discente: Chapa–1, Douglas Senna Engelke (UNIFESP) e Renato Filev (UNIFESP), Chapa–2,
Bruno Jacson Martynhak (UFPR) e Felipe Beijamini (UFPR); a chapa 1 dos discentes foi eleita por
voto secreto apenas entre os discentes, tendo recebido 13 votos contra 7 na chapa 2. 6Realização, em 2015 no Rio de Janeiro, do IX Congresso da IBRO: O sócio Roberto Lent
iniciou seu relato cumprimentando a diretoria que ora encerra sua gestão, saudando suas
realizações, no que foi secundado com os aplausos do plenário; a seguir relatou a bem-sucedida

1

apresentação da candidatura do Brasil para sediar o próximo Congresso Mundial da IBRO em
2015, no Rio de Janeiro, em que fomos escolhidos com 50 votos (os demais candidatos, Durban,
na África do Sul, e Toronto, no Canadá, receberam 30 e 12 votos, respectivamente): o plenário
saudou esta conquista que é uma grande honra para as neurociências brasileiras e para a SBNeC.
7-Substituição da atual representação do Brasil junto à FALAN: o presidente Marcus Vinícius
Baldo informa que, em função do número de sócios, a SBNeC tem dois assentos na Assembléia
Geral da Federação de Associações Latinoamericanas e do Caribe de Neurociências - FALAN, que
até então estavam ocupados por ele próprio e por Cecília Hedin Pereira; relata, a seguir, que,
como ele foi eleito Secretário Geral da FALAN, é preciso eleger um novo membro; a presidenta
eleita, Cecília Hedin Pereira, indicou o nome do sócio Jorge A. Quillfeldt para essa posição,
sugestão que foi secundada pela sócia Dora Fix Ventura; após o aceite do indicado, e não
havendo manifestações em contrário, a indicação foi aprovada pelo plenário. 8-Realização do I
Congresso da FALAN, de 4 a 9/nov/2012, Cancún, México: o presidente Marcus Vinícius Baldo
comentou acerca do compromisso de as sociedades federadas da FALAN realizarem seu
congresso anual dentro do Congresso da FALAN (ou Neurolatam), que ocorrerá em Cancun em
2012, o que implicaria em não fazermos nosso congresso separado naquele ano; a presidenta
eleita, Cecília Hedin Pereira sugeriu que, com tantos sócios e especialmente estudantes, não
poderíamos deixar de fazer nossa reunião anual no Brasil, no que foi secundada pelo sócios John
Fontenelle Araújo e Jorge Alberto Quillfeldt; este último observou também que o compromisso
original era principalmente com os vizinhos do Cone Sul, e que a idéia do projeto do I Neurolatam
era de se fazer esse congresso a cada poucos anos alternando a extremidade da América Latina,
e que quando fosse no hemisfério norte, por exemplo, as sociedades do sul fariam suas reuniões
antes e escolheriam estudantes e pós-graduandos, a partir de seus trabalhos, que receberiam
auxílio para viajar até essa reunião, garantindo a participação representativa desses países
naquela reunião; o sócio John Fontenelle Araújo reiterou a importância da SBNeC apoiar a ida de
estudantes àquele evento; sem mais manifestações, o assunto deverá ser submetido a consulta
aos sócios em futuro próximo. A seguir, o presidente proclamou o resultado das eleições dando
posse imediata à nova diretoria e aos representantes discentes. Nada mais havendo a tratar, foi
declarada encerrada a Assembléia, tendo o secretário desta Sociedade, Sidarta Ribeiro, lavrado a
presente Ata, que vai assinada pelo Presidente anterior e pela atual Presidenta.
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