
2º Simpósio
Cérebro & Mente:

ATENÇÃO, PERCEPÇÃO,

Palestrantes confirmados

Alexander M. Almeida – UFJF (MG)
“Experiências espirituais e a relação mente-cérebro”

Aline A. Fonseca – UFJF (MG)
“Dados de rastreamento ocular na leitura de sentenças ambíguas”

Anaelli A. N. Campos – UFJF (MG)
"O cérebro preditivo e o movimento no contexto das emoções"

André G. F. Oliveira – UFJF (MG)
“O desenvolvimento visual por métodos de avaliação do sistema nervoso”

Antonio Jaeger – UFJF (MG)
“Conformidade de memória durante o reconhecimento de faces humanas”

Armando Mónica
Universidade de Coimbra - Portugal

“Teorias Bayesianas da percepção, princípios de probabilidade e de simplicidade e 

estatísticas de cenas naturais”

Bruno A. Faria e Ricardo Kamisaki – UFJF (MG)
“Discriminação de velocidade de veículos por observadores parados”

Joaquim C. Rossini – UFU (MG)

“Movimento de aproximação (looming): aspectos perceptivos e atentivos”

Juliana A. da Silva – USP (RP)

“Papel dos mecanismos endocannabinoides na via striatonigral-nigrotectal durante o 

medo inato”

Leonardo G. Bernardino – UFU (MG)

“O tempo passa, o tempo voa: o papel da emoção na percepção do tempo”

Luciana Reis – UNIFAL (MG)

“Epidemiologia, Intervenções e Estímulos Lúdicos em Crianças com Transtorno do 

Espectro Autista

Marcos Moreira – UFJF (MG)

“Espectro dos distúrbios cognitivos: uma perspectiva neurológica”

Nádia Shigaeffi – UFJF (MG)

“Alteração na percepção: apresentação de caso clínico”

Norberto C. Coimbra – USP (RP)

“Validação de um Modelo Experimental de Ataques de Pânico baseado no confronto 

entre Roedores e Serpentes”

Priscila de Medeiros – USP (RP)ATENÇÃO, PERCEPÇÃO,
PSICOFÍSICA e  MEMÓRIA

Data: 29 e 30/08/2019

Local: Anfiteatro do ICH – UFJF/MG

Horário: 8h – 19h

Inscrições Gratuitas com  Certificado (75% 

presença): percepcaoepsicofisica@gmail.com

De 03/07/19 a 23/08/19

Comissão Organizadora
Francis R. R. Justi (UFJF-MG); Joaquim C. Rossini (UFU-MG); Renato L. de Freitas (UNIFAL-MG); Juliana A. da Silva(FMRP-USP); José Ap. da Silva (UFJF-MG/ USP-RP)

“Discriminação de velocidade de veículos por observadores parados”

Cesar A. Galera – USP (RP)
“Memória, atenção e imagem mental”

Cláudia H. C. Mármora – UFJF (MG)
“Correlatos neurais na relação entre memória e ação envolvidos na experiência da dor”

Cristina Name – UFJF (MG)
“Percepção de propriedades da fala pelo bebê na aquisição lexical e sintática”

Ederaldo J. Lopes – UFU (MG)
"Falsas memórias: para além do paradigma DRM"

Francis R. Justi – UFJF (MG)
“Similaridade ortográfica e reconhecimento de palavras”

Guilherme Bazaglia de Sousa – USP (RP)
“Paradigma preda versus predador para o estudo de mecanismos de defesa gerados pelo 

medo inato: contribuições da neuropsicobiologia para problemas sociais”

Priscila de Medeiros – USP (RP)

“Dor crônica e as comorbidades com outras desordens psiquiátricas”

Renato L. Freitas – UNIFAL (MG)

“Como o cérebro funciona: relações entre memória, atenção e seus déficits”

Ruben E. B. Navarrete – UFJF (MG)

"Modulação da resposta visual por estímulos auditivos"

Saulo Araújo – UFJF (MG)

“O passado e o futuro da psicologia experimental: lições de Fechner, Wundt e James”

Sérgio S. Fukusima – USP (RP)

“O que revelam os rastreamentos dos movimentos oculares”

Shirlene V. Moreira – UFJF (MG)

“Reabilitação da memória em idosos saudáveis e com demência”

Tomás G. Marçal – UFJF (MG)

“O aprendizado no terceiro milênio”


