
Ata da 53ª reunião do INEC 

No dia 23 de maio de 2019, na sede do INeC, reuniram-se o Diretor, Marcus Lira 
Brandão e os demais membros do INeC, conforme lista de presença anexa, tendo por 
finalidade informar/discutir sobre a aprovação da parceria entre o INeC e o G-mind da 
FEA-RP, os resultados da reunião com a prefeitura de RP e a organização do 12ª 
Reunião Anual do INeC. O projeto G-mind foi apresentado como um projeto 
multidisciplinar em Pesquisa de Neuromarketing capitaneado por Janaina de Moura 
Engracia Giraldi e Jorge Henrique Caldeira de Oliveira, docentes da FEA recém-
aprovados como membros do INeC e que estavam presentes na reunião. A iniciativa 
foi bem recebida pelos membros que aprovaram a parceria, sendo que talvez haja a 
necessidade de modificar o nosso estatuto, em momento oportuno.  Foi discutida a 
importância de tais parcerias, tendo em vista a necessidade de se juntar em período 
tão nebuloso da atual conjuntura política para dar continuidade aos trabalhos de 
promoção e difusão do conhecimento científico que o Instituto tem conseguido levar a 
bom termo. A seguir foi informado a todos o resultado da reunião com secretários da 
Prefeitura de Ribeirão Preto, a saber, Alberto José Macedo Filho da secretaria 
municipal do governo, Dra. Sônia Valle Walter Borges de Oliveira da secretaria 
municipal do meio ambiente e Catherine D’Andrea representando a Secretaria de 
Planejamento. Após a explanação do Diretor do INeC sobre os objetivos do instituto,  e 
a necessidade do reconhecimento e apoio da Prefeitura para a continuação dos 
trabalhos de divulgação do conhecimento científico para a comunidade, o secretário 
Sr. Alberto Macedo confirmou que o acesso à sede do INeC pode continuar a ser feito 
pela Avenida Luigi Rosiello (entrada pelo portão USP/Prefeitura). Sendo assim, fica 
garantido o acesso aos que preferem essa via de acesso ao INeC ao invés de entrar 
pela Avenida do Café. Na ocasião eu, como secretária do INeC, convidei a secretária do 
meio ambiente da PMRP para uma visita ao nosso Instituto.  A seguir, Cláudia Padovan 
responsável pela organização da 12ª.  Reunião Anual do INeC informou as datas do 
evento de 4 a 6 de setembro de 2019, sendo que ela já providenciara a solicitação de 
apoio para as agências de fomento CNPq, CAPES e FAPESP e que está aguardando o 
resultado, após o que será possível divulgar o programa final. Como nada mais havia 

para ser tratado, o Diretor deu por encerrada a presente reunião e eu, Profa. Maria José 

Alves da Rocha redigiu essa ata que segue assinada por mim e pelo Prof. Dr. Marcus 

Lira Brandão. 
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