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Acontece no IEC
∑ IEC comemora a Semana Internacional
do Cérebro
A Semana Internacional do Cérebro comemora-se de 11 a 17 de março. Durante estes dias, muitas
instituições nacionais e internacionais divulgam
atividades de investigação científica e conhecimentos sobre o funcionamento do cérebro humano. O
objetivo é trazer à atenção das pessoas a importância da investigação científica sobre o cérebro que
está a decorrer para tratar as doenças cerebrais.
O Instituto de Educação e Cidadania IEC também promove a divulgação da investigação sobre
o cérebro, durante a Semana Internacional do Cérebro, organizando um curso sobre Neurociências,
conferências, estágios e visitas de alunos e professores a centros de investigação científica das universidades de Coimbra e Aveiro, e do Biocant, onde
grupos de investigadores estudam o cérebro.

∑ IEC desafia alunos a participarem num
concurso sobre doenças neurodegenerativas
O IEC desafia os alunos do ensino básico e secundário a participarem num concurso, realizando
trabalhos sobre doenças neurodegenerativas, que
serão expostos no IEC numa exposição sobre o cérebro. Os trabalhos devem ser entregues no IEC,
ou serem enviados por e-mail para instituto.educacao.cidadania@gmail.com, até 2 de março. Os trabalhos podem ser na forma de desenhos, pinturas,
esculturas, fotografias, posters, ou outros formatos.
Os alunos podem participar individualmente ou
em grupo. Os trabalhos submetidos serão avaliados por um júri, composto por três neurocientistas,
e os resultados serão divulgados no dia 8 de março.
Todos os trabalhos submetidos, premiados ou
não, integrarão a exposição, que estará patente no
IEC, de 11 de março a 20 de abril. Os alunos do ensino básico premiados receberão nas suas escolas a
visita de um neurocientista. Os alunos do ensino secundário premiados receberão pontos-extra na sua
candidatura aos estágios científicos, promovidos
pela Associação IEC-ALUMNI, que decorrerão nas
férias da Páscoa, em centros de investigação das
universidades de Coimbra e Aveiro, e do Biocant.

∑ Conferências nas escolas promovidas
pelo IEC
Conferência sobre “Células Estaminais”, proferida por Hugo Fernandes, do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de
Coimbra, 22 de fevereiro, às 14h30, na Escola Secundária Marques de Castilho, em Águeda.
Conferência sobre “Os Desafios para a União
Europeia na Fase Pós Brexit”, proferida por António Portugal, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, 27 de fevereiro, às 10h30,
na Escola Secundária Adolfo Portela, em Águeda.

