
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Champalimaud Neuroscience Symposium:  
uma montra para os avanços da Neurociência 

 
Nunca os neurocientistas tiveram à sua disposição tantas ferramentas para desvendar os 

segredos do cérebro. No segundo Champalimaud Neuroscience Symposium cientistas de 

todo o mundo mostram os últimos avanços científicos nesta área.  

    

Entre os próximos dias 30 de Setembro e 3 de Outubro, a Fundação Champalimaud, em 

Lisboa, recebe o segundo Champalimaud Neuroscience Symposium, um congresso 

científico que contará com a presença de algumas das mais importantes referências 

mundiais da neurociência e de cerca de 300 participantes, oriundos dos quatro  cantos 

do mundo. 

 

O programa deste ano inclui 21 oradores, dois deles investigadores da Fundação 

Champalimaud, Zach Mainen e Rui Costa, e duas sessões de apresentação de posters, 

onde investigadores mais jovens terão oportunidade de mostrar os seus projectos à 

comunidade científica. 

 

No Champalimaud Neuroscience Symposium haverá espaço para a apresentação e 

discussão de diferentes ângulos da neurociência, desde a neurociência cognitiva, aos 

mais recentes avanços no estudo de circuitos neuronais. 

 

Principais oradores e trabalho desenvolvido: 

1. Eve Marder- Investigadora e professora de Biologia na Universidade de Brandeis, 

EUA, é também membro da Academia Nacional de Ciências Americana. Esta 

investigadora utiliza lagostas e caranguejos para elucidar como é que circuito neuronais 

se coordenam para gerar movimentos como andar, nadar, e até mesmo respirar. Na 

sessão de abertura, Eve Marder falará não só dos resultados obtidos ao longo de anos 

de investigação, mas também das suas reflexões sobre o seu processo científico. 
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2. Elizabeth Spelke- Investigadora e professora de Psicologia na Universidade de 

Harvard, EUA, é a responsável pelo Laboratório de Estudos do Desenvolvimento, 

apelidado pela revista New Yorker de “The Baby Lab”, num artigo de 2006. Para 

desvendar as maravilhas da mente dos bebés, Elisabeth Spelke concebe experiências 

engenhosas com as quais conseguiu revelar que muitas das formas de conhecimento 

humano são inatas, isto é, nascem connosco. 

 

3. Eric Knudsen- Investigador e professor de Neurobiologia na Universidade de Stanford, 

EUA. Para estudar como é que o cérebro integra informação visual ou auditiva Eric 

Knudsen escolheu as corujas como objecto de estudo, uma vez que estas caçadoras 

exímias possuem os sentidos visual e auditivo extremamente desenvolvidos.  

 

4. Gero Miesenboeck- Investigador e professor de Fisiologia, é também director 

fundador do The Center for Neural Circuits and Behavior (CNCB) em Oxford, UK. Gero 

Miesenboeck desenvolveu uma técnica chamada optogenética, que permite visualizar e 

controlar células nervosas utilizando a luz. Recorrendo a esta técnica, conseguiu 

implantar uma memória desagradável no cérebro de uma mosca da fruta, levando a que 

esta passasse a evitar um determinado odor. 

 

5. Cori Bargmann- Investigadora e professora na Universidade Rockefeller, EUA. Como 

é que os animais detectam um estímulo sensorial? Para responder a esta pergunta, Cori 

Bargmann utiliza um verme, C. elegans, que tem os seus 302 neurónios mapeados. 

Este animal consegue não só discriminar centenas de odores, como também apresenta 

comportamentos distintos em resposta a odores diferentes.  

 

6. Rui Costa- Investigador do Programa Champalimaud de Neurociências. Como é que 

aprendemos movimentos novos? Como é que iniciamos uma acção e nos servimos dela 

para atingir um objectivo? E quando é que uma acção se torna um hábito? Rui Costa 

utiliza novas ferramentas genéticas para quebrar os códigos neurais subjacentes a estes 

processos. 

 

Para obter informação detalhada sobre o trabalho de cada um dos 21 oradores consulte 

a área Speakers do website do Champalimaud Neuroscience Symposium 

(http://symposium.neuro.fchampalimaud.org/en/). 

 

 



Esta série de simpósios, criada em 2011, é organizada pelo Champalimaud 

Neuroscience Programme, um projecto de investigação na área da neurociência que 

reúne no Champalimaud Centre for the Unknown um conjunto de investigadores cujo 

background abrange as mais diversas áreas, desde a medicina, biologia, matemática, 

física, até a computação ou economia. Esta comunidade, que combina investigadores 

de mais de 20 nacionalidades, partilha uma mesma ambição: perceber como é que o 

cérebro e o sistema nervoso funcionam. Este conhecimento é essencial à compreensão 

dos mecanismos de doenças neurológicas e potencial desenvolvimento de novas 

estratégias  terapêuticas. 

	  
	  


