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Mensagem dos Coordenadores 

Prezados Participantes,

É com grande prazer que estamos recebendo os Participantes do III 

Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Neurociências. Que todos sejam 

bemvindos ao Campus da UFMG para esses encontros. Questões e exemplos da 

Interdisciplinaridade relacionada ao conhecimento do cérebro e à sua aplicação 

serão abordados nas diversas atividades do evento, como: cursos, palestras, debates 

e sessão de painéis. 

Cada vez mais tem-se verificado a importância de uma formação multidiscipli-

nar e o desenvolvimento de projetos de pesquisa integrados para atender os novos 

desafios que surgem no campo básico da neurobiologia e, também, nas áreas da 

neuropsicologia, psiquiatria e neurologia. As questões científicas mais atuais no 

campo das neurociências envolvem a compreensão de fenômenos cognitivos, 

comportamentais fisiológicos e patológicos complexos, e têm despertado o inte-

resse de profissionais de diferentes formações. A tentativa de se contribuir para o 

esclarecimento dessas questões requer a utilização de métodos provenientes de 

diferentes disciplinas em conjunto com uma linguagem que permita o diálogo entre 

os pesquisadores que trabalham em áreas específicas, transitando nas interfaces 

entre os diversos campos das neurociências. Com isso em mente, temos trabalhado 

para criar, na UFMG, ambientes e atividades que propiciem a manifestação de novas 

idéias, incentivando o desenvolvimento de projetos integrados de pesquisa e uma 

formação multidisciplinar de recursos humanos. 

Com relação à gestão de um Programa de Pós-graduação, criado com o propósito 

de ter e desenvolver cada vez mais um perfil interdisciplinar, envolvendo docentes de 

diferentes Departamentos de várias unidades da UFMG e recebendo estudantes das 

mais diversas formações, ainda temos muito que aprender. Muitas questões de infra-

estrutura administrativa, do ensino e da pesquisa interdisciplinar precisam ser equa-

cionadas. Como parte desse processo, iremos realizar o III Simpósio do Programa, 

no qual se pretende discutir algumas das questões relacionadas com a formação de 

recursos humanos e com a produção do conhecimento através de processos multi 

e interdisciplinares. Procuraremos também discutir mecanismos que propiciem o 

desenvolvimento, dentro da UFMG, das condições necessárias que possam favorecer 

a implementação desses processos, tanto no ensino como na pesquisa. Os temas das 

Mesas Redondas  e Painel de Debates serão abordados por profissionais das áreas 

básicas e clínica e o  Simpósio será antecedido por vários cursos nas áreas biológicas, 

clínica, educação, exatas e humanas. 

Nas palestras e cursos contaremos com a colaboração de docentes e discentes 

de diferentes unidades da UFMG, como: Escola de Engenharia, Escola de Música, 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Faculdade de Educação, Faculdade de 

Medicina, Instituto de Ciências Biológicas e Instituto de Ciências Exatas. Além disso, 

iremos contar com a participação de pesquisadores de outras instituições do Brasil.

Sua presença é muito importante nesse encontro comemorativo dos dois anos de 

existência do Programa de Pós-Graduação em Neurociências da UFMG. A sua participa-

ção no evento significa valiosa colaboração nessa contínua busca sobre as possibilida-

des e etapas dos processos de produção do conhecimento e formação de profissionais 

na diversas áreas das neurociências, em um contexto multi-inter e transdisciplinar.
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