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Semana Internacional do Cérebro 
Brain Awareness Week - 15-19 Março 2010 

 

- Programa Provisório de actividades - 
 

 

 

 

2ª Feira | 15.Mar.10  

Visitas às escolas 

ABCérebro - Apresentação do Tema do Cérebro e divulgação das suas características. 

Distribuição de material informativo e conversas informais de divulgação  

(por marcação: 4 escolas por dia) 

Inscrições para o e-mail | cerebroaveiro@gmail.com 

 

Centro Comercial Glicínias 

Acção de Sensibilização da população em geral. Distribuição de material informativo e 

conversas informais de divulgação 

 

3ª Feira | 16.Mar.10  

Visitas às escolas 

ABCérebro - Apresentação do Tema do Cérebro e divulgação das suas características. 

Distribuição de material informativo e conversas informais de divulgação  

(por marcação: 4 escolas por dia) 

Inscrições para o e-mail | cerebroaveiro@gmail.com 

 

Laboratório de Neurociências, Universidade de Aveiro   

Laboratório de portas abertas - Visita guiada ao Laboratório de Neurociências do Centro de 

Biologia Celular no Departamento de Biologia 

(Horários, 14h-16h30 - 5 turnos de 30 minutos, 6 pessoas por turno) 

Inscrições para o e-mail | cerebroaveiro@gmail.com 

 

4ª Feira | 17.Mar.10  

Visitas às escolas 

ABCérebro - Apresentação do Tema do Cérebro e divulgação das suas características. 

Distribuição de material informativo e conversas informais de divulgação  

(por marcação: 4 escolas por dia) 

Inscrições para o e-mail | cerebroaveiro@gmail.com 

 

Secção Autónoma das Ciências da Saúde, Universidade de Aveiro 

15h-17h -  Debate: tema a anunciar (Anfiteatro III)  
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 CBC | Centro de Biologia Celular 
 SPN | Sociedade Portuguesa de Neurociências 
 SACS | Secção Autónoma de Ciências da Saúde 
 DB | Departamento de Biologia 

 

5ª Feira | 18.Mar.10  

Visitas às escolas 

ABCérebro - Apresentação do Tema do Cérebro e divulgação das suas características. 

Distribuição de material informativo e conversas informais de divulgação  

(por marcação: 4 escolas por dia) 

Inscrições para o e-mail | cerebroaveiro@gmail.com 

 

Laboratório de Neurociências, Universidade de Aveiro   

Laboratório de portas abertas - Visita guiada ao Laboratório de Neurociências do Centro de 

Biologia Celular no Departamento de Biologia  

(Horários, 14h-16h30 - 5 turnos de 30 minutos, 6 pessoas por turno) 

Inscrições para o e-mail | cerebroaveiro@gmail.com 
 

 

6ª Feira | 19.Mar.10  

Visitas às escolas 

ABCérebro - Apresentação do Tema do Cérebro e divulgação das suas características. 

Distribuição de material informativo e conversas informais de divulgação  

(por marcação: 4 escolas por dia) 

Inscrições para o e-mail | cerebroaveiro@gmail.com 
 

Centro Comercial Glicínias 

Acção de Sensibilização da população em geral. Distribuição de material informativo e 

conversas informais de divulgação 

 

 

Contactos 

Email: cerebroaveiro@gmail.com 

 

 

 

 

Apoios e patrocínios 

 SPN 

 UA 

 SACS 

DB 

CBC 

 Ciência Viva 

 BAW 2010 
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