APRESENTA:

NeuroBright 2016

NEUROBRIGHT
NeuroBright é uma pequena olimpíada em neuropsicologia e neurociência
comportamental que busca promover o diálogo entre diferentes grupos de pesquisa,
estimulando o aperfeiçoamento a formação dos alunos.

REGULAMENTO
- Cada equipe deverá ser formada por três (3) membros, que deverão obrigatoriamente
ser alunos de graduação, mestrado ou doutorado.
- Os três alunos deverão estar filiados a um grupo de pesquisa que deverá ter a
chancela do orientador. Na eventualidade do grupo de pesquisa não possuir três
membros na equipe, o orientador poderá convidar membros de outros grupos de
pesquisa.
- O grupo de pesquisa poderá enviar quantas equipes desejarem, contanto que sejam
respeitados os critérios de inclusão expostos neste regulamento.
- Não haverá nenhuma taxa de inscrição.
- Todo participante do NeuroBright terá sua taxa de inscrição na Reunião Anual do
IBNeC abonada (estudantes que compõem a equipe e respectivo orientador).
- Cada equipe deverá enviar entre dez e vinte perguntas, dentro de qualquer eixo
temático (ver abaixo). As perguntas deverão ser de múltipla escolha, com cinco
alternativas. A resposta correta deverá ser assinalada e devidamente embasada por
uma referência bibliográfica, preferencialmente um livro-texto em português ou inglês.
Quando do envio das perguntas, as referências bibliográficas que contenham a
resposta correta devem ser obrigatoriamente enviadas.
- Quanto maior o número de questões enviadas pela equipe, maior a chance de
sucesso, já que as perguntas serão sorteadas, podendo uma equipe responder uma
pergunta que ela mesma enviou.
- As perguntas preferencialmente deverão estar inseridas em um dos seguintes eixos
temáticos:
▫ Avaliação e reabilitação neuropsicológica
▫ Neuroanatomia
▫ Neurofisiologia
▫ Psicofarmacologia
▫ Funções cognitivas (e.g. memória, percepção, funções executivas)
▫ Emoção

▫ Análise experimental do comportamento
▫ Psicopatologia
▫ História da neuropsicologia/neurociências
▫ Psicologia evolutiva
- Questões que abordem outros eixos temáticos são bem-vindas e serão consideradas
pela comissão avaliadora.
- Todas as perguntas enviadas serão julgadas em sua pertinência e nível de dificuldade
pela comissão avaliadora, e poderão ser descartadas.
- As perguntas enviadas devem evitar disputas teóricas e particularidades,
privilegiando pontos consensuais na literatura.
- A ordem dos confrontos e o cruzamento das equipes serão decididos por sorteio, a
ser realizado no dia do evento diante dos participantes que estiverem presentes e da
comissão avaliadora.
- Cada pergunta será sorteada de um banco de questões formado pelas perguntas
enviadas pelas equipes, bem como por perguntas elaboradas pela comissão
organizadora.
- As equipes responderão as perguntas sorteadas de forma alternada. A primeira
equipe a responder será determinada por sorteio. Cada resposta correta dá dois
pontos para equipe, ao passo que cada resposta incorreta acarreta no ganho de um
ponto pela equipe adversária. Caso a equipe adversária queira responder a questão,
ganhará mais um ponto em caso de acerto ou, em caso de erro, perderá o ponto
ganho pelo erro da equipe adversária. Cada equipe terá no máximo 30 segundos para
respondê-la.
- Os confrontos terão caráter eliminatório. Em caso de empate no número de pontos, o
confronto entre as equipes continua até que uma das equipes erre a sua pergunta
caracterizando assim uma diferença de pontuação entre as equipes.
- Todas as equipes devem definir um capitão, que será responsável pela comunicação
da equipe com a organização.
- A não apresentação de uma equipe para seu jogo em até dez minutos implica em sua
derrota por W.O.
- Em caso de qualquer erro ou imprecisão das questões, o resultado da competição
não será alterado. A contestação do resultado durante o evento implicará na
eliminação imediata da equipe.
- O não cumprimento de qualquer item deste regulamento levará à desclassificação da
equipe infratora, resultando na devolução de qualquer prêmio recebido.
- Os casos omissos neste regulamento serão julgados pela comissão avaliadora.

PREMIAÇÃO: A definir.

DATA LIMITE PARA ENVIO DAS PROPOSTAS: 22 de agosto de 2016

AS PROPOSTAS DEVEM SER ENVIADAS PARA:
nicolle.zimmermann@gmail.com com o Assunto: PROPOSTA NEUROBRIGHT,
constando os seguintes conteúdos:
>> Atenção! Propostas incompletas serão desconsideradas.

Nome completo do(a) orientador(a) e da Instituição de Origem:

Nome completo do(a) aluno(a) 1, capitão(ã) da equipe:
Nome completo do(a) aluno(a) 2:
Nome completo do(a) aluno(a) 3:

Perguntas de Múltipla Escolha (entre 10 e 20):

Exemplo a ser seguido de formato:
1. Pergunta – Atenção! Devem constar 5 alternativas de resposta!
a. Resposta 1
b. Resposta 2
c. Resposta 3
d. Resposta 4
e. Resposta 5

