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A X REUNIÃO ANUAL DO INeC
A nossa reunião anual celebrando o décimo 
aniversário do INeC contou com participação 
majoritária de recém doutores e alunos de pós-
graduação dos diversos cursos de pós-graduação 
em neurociências da região (Ribeirão Preto, 
Araraquara e São Carlos). Esperamos que o apoio 
desses jovens às iniciativas do instituto continue 
e aumente cada vez mais nos anos vindouros. 
Afinal. sem eles o INeC não faz sentido. O 
sucesso da reunião deve ser creditado ao 
empenho e dedicação da comissão organizadora 
constituída pelos associados Artur Fernandes, 
Joyce Mendes Tessari e Cláudia Maria Padovan.
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Quando a luta prevalece...
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Boletim INeC
CASA NO CAMPUS DA USP-RP

Nesta semana foi aprovada a cessão de uma casa ao INeC 
no campus da USP-RP pela atual coordenadoria da PCARP. 
Este resultado, após anos de tramitação do processo de 
solicitação dessa casa, significa um marco importante na 
consolidação do INeC como órgão de pesquisa e divulgação 
em neurociências. Na nova instalação será possível 
desenvolver projetos de pesquisa com animais aprovados 
pela diretoria e pelo comitê de ética (a ser brevemente 
constituído) do INeC. 

  O cérebro humano é confrontado com uma variedade de estímulos a cada momento: 
sons de várias fontes, sensações táteis de toda a superfície do corpo, impulsos visuais dos 
receptores da retina, impulsos auditivos da cóclea, estímulos gustativos, proprioceptivos 
e olfativos, além dos estímulos interoceptivos derivados do pensamento, das emoções, 
memórias e consciência. O cérebro exerce um controle seletivo sobre todas as informações 
que chegam pelos canais sensoriais do organismo. Não se trata de um processo passivo de 
armazenamento de informações mas de ativação de mecanismos seletivos de filtragem do 
que nos é importante e do que deve ser negligenciado. Por que selecionamos os estímulos 
sensoriais e não processamos indistintamente todos aqueles que chegam ao nosso cérebro? 
A explicação é que não conseguimos processar todas as informações sensoriais simulta-
neamente.  A nossa capacidade de processamento de informações é limitada de sorte que 
precisamos direcionar e selecionar os estímulos que são importantes naquele momento 
determinado.  Os mecanismos neurais da atenção se sobrepõem, em larga medida aos 
mecanismos sensoriais ativados pelos diversos estímulos provenientes do meio. As vias 
neurais que são ativadas pelo tato, luz, som, cheiro, gosto vão recrutar os sistemas neurais 
da atenção que se distribuem por todo encéfalo. Podemos dizer que em um primeiro mo-
mento os processos atencionais estão na modalidade ativação. Em um segundo momento, 
o processamento dos sinais cursa na modalidade controle. Nessa condição, o córtex pré-
frontal desempenha  um papel crucial na seleção dos estímulos que nos chegam. O córtex 
pré-frontal exerce uma regulação top-down (de cima para baixo) sobre os canais sensoriais 
primários. A sua proeminência em homens determina que ele desempenhe esse papel de 
forma singular em relação aos demais animais na escala evolutiva, o que determina que as 
informações sensoriais sejam canalizadas prontamente para o processamento cognitivo, 
ao contrário dos demais animais nos quais predomina o componente emocional sobre o 
cognitivo. Nas espécies subumanas os mecanismos subcorticais da atenção são preponder-
antes de forma que em situações extremas de confronto com um predador, quando todos os 
estímulos sensoriais penetram no encéfalo concomitantemente, o resultado é a prevalência 
do emocional sobre o cognitivo de forma que, dependendo da posição que o animal ocupa 
na escala evolutiva, a resposta ao meio pode se manifestar na forma de imobilidade tônica, 
fingindo-se de morto, como último recurso para sua sobrevivência. O homem, ao contrário, 
quando se defronta com outro animal que pode matá-lo o seu córtex pré-frontal não permite 
que ele assuma uma postura de falsa morte que transfere para o oponente a decisão sobre o 
que fazer com a presa. Normalmente, a decisão pela luta prevalece no homem.

NOVA DIRETORIA DO INeC
Biênio 2018-2019

Nesta sexta-feira, dia 08/12/201 (sede do INeC na Avenida do Café, 2450), ocorrerá 
a eleição da diretoria (e do conselho deliberativo) do INeC que vai guiar os passos do 
instituto pelos próximos dois anos. De acordo com o estatuto, a primeira convocação 
está marcada para as 16 horas e a segunda convocação para as 17 horas com qualquer 
número de associados presentes.


