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I Olimpíada Brasileira de Neurociências 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
Denominações e Siglas 
Olimpíada Brasileira de Neurociências (OBN) 
Brazilian Brain Bee (BBB) 
 
Coordenador Nacional 
Prof. Dr. Alfred Sholl-Franco 
 
Instituições Executoras 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 
Organização Ciências e Cognição – OCC 
 
Apoio Internacional 
Esta Olimpíada de Neurociências é um evento sancionado oficialmente pelo 
©International Brain Bee (www.ibb.com). 
 
Apoio Nacional 
Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento 
Sociedade Brasileira de Neurociências e Educação 
Organização Ciências e Cognição 
Instituto de Ciências Cognitivas 
 
Página Oficial da Olimpíada Brasileira de Neurociências 
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee  
 
1. Objetivos no Âmbito das Ciências Humanas, Tecnológicas e Biomédicas 
1.1. Despertar o interesse dos estudantes do ensino básico para as várias ciências que 
estudam os fenômenos e comportamentos coordenados pelo sistema nervoso, na saúde 
e em situações patológicas; 
1.4. Estimular o desenvolvimento de Comitês Locais responsáveis pela organização e 
estabelecimento de iniciativas visando a popularização, divulgação e difusões dos 
conhecimentos sobre o sistema nervoso para estudantes do ensino básico; 
1.3. Aproximar os estudantes e professores do ensino básico ao ambiente universitário, 
promovendo o divulgação e compreensão do saber científico e das inovações científico-
tecnológicas; 
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1.4. Estimular o processo de descoberta das capacidades intelectuais pelos estudantes, 
assim como o crescimento social, econômico e cultural do jovem durante sua formação 
básica; 
1.5. Estimular a troca de idéias e experiências ao âmbito educacional com o apoio de 
espaços formais e não formais de ensino em todo o território nacional, além de estimular 
a participação em eventos internacionais; 
1.6. Estabelecer o contato e fomentar o estabelecimento e ampliação de relações 
educacionais e sociais entre jovens residentes no Brasil e em diferentes países. 
 
2. Inscrições 
2.1. Apenas um representante (aluno) poderá ser inscrito por cada Comitê Local, 
conforme credenciamento prévio junto ao Comitê Nacional, sendo este candidato o 
vencedor da competição local, a qual deve ter sido realizada com no mínimo 3 
candidatos.  Inscrições fora do prazo, sem representação local oficial (pelos comitês 
credenciados) ou ainda outros casos omissos serão avaliadas pela Coordenação 
Nacional; 
2.2. Poderão participar jovens nascidos ou residentes no território nacional. No caso de 
jovens de outra nacionalidade, os mesmos devem estar regularmente matriculados ou 
terem completado o ensino médio em instituição de ensino localizada e/ou credenciada 
em território nacional. No caso de um representante estrangeiro ser selecionado, ele 
estará representando o Brasil junto ao Comitê Internacional e não o pais de sua 
nacionalidade. A competição nacional será bilíngüe (português/inglês),  possibilitando que 
as perguntas e/ou respostas sejam feitas e respondidas em português e/ou inglês. 
Nenhum outro idioma será aceito nas respostas dos candidatos;  
2.3. Poderão participar da Olimpíada Brasileira de Neurociências/Brazilian Brain Bee 
(OBN/BBB)  estudantes representando escolas públicas e privadas ou espaços de 
ciências e tecnologias (e.g. Museus, Espaços de Ciência, ONGs etc) sediados em 
território nacional, desde que haja concordância da instituição e um professor do ensino 
básico (ou supervisor) credenciado junto à OBN. O professor responsável deverá 
inscrever o aluno na OBN, como representante de um dos Comitês Locais e acompanhar 
o aluno durante todo o processo de avaliação. Caso não possa comparecer, deverá 
nomear e registrar um substituto junto aos Comitês Local e Nacional. O professor ou seu 
representante deverá acompanhar o aluno, caso este seja selecionado em primeiro lugar, 
representando o Brasil e sua Instituição de origem durante o campeonato internacional 
(International Brain Bee), a ser realizado em Viena, durante o Período de 21 a 26 de 
Setembro de 2013, durante o Word Congress of Neurology. Caso o representante 
aprovado em primeiro lugar não possa participar da competição internacional, este 
manterá o titulo, mas a vaga no campeonato internacional será preenchida em sequência 
pelos candidatos classificados em segundo ou terceiro lugar no campeonato nacional;   
2.3. Para credenciamento dos professores, cada Comitê Local deverá preencher o  
cadastro de inscrição  on line na página oficial da OBN 
(www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee); 
2.4. Poderão participar da OBN estudantes que tenham, até o dia 1º de julho  de 2013, 
inclusive, o mínimo de 14 (quatorze) anos e o máximo 19 (dezenove) anos de idade e que 
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estejam matriculados no ensino médio em andamento ou mesmo completo, desde que 
nunca tenham obtido matrícula em Instituição de Ensino Superior. Alunos selecionados 
em olimpíadas locais que não estejam na idade permitida ou com a documentação 
completa e de acordo com as normas nacionais serão automaticamente desclassificados, 
ficando os Comitês Locais responsáveis pela indicação de outro candidato elegível para o 
campeonato nacional; 
2.5. No evento internacional, cada aluno pode participar apenas uma vez na Olimpíada 
Internacional de Neurociências (IBB, International Brain Bee). 
 
3. Cronograma e provas 
3.1. Inscrições para a I OBN 
3.1.1. O vencedor de uma olimpíada local e o professor responsável devem se credenciar 
até o dia 30 de abril de 2013, na página oficial da OBN. Fotos do aluno e do professor e 
copias digitalizadas dos seguintes documentos devem ser encaminhadas à Comissão 
Nacional pelo e-mail brazilianbrainbee@gmail.com: comprovante de vínculo institucional 
(do professor), registro geral (RG do aluno e/ou seu responsável legal e do professor), 
formulário de inscrição (com todas as assinaturas), comprovante de escolaridade (do 
aluno), carta de autorização do responsável pelo estudante para realização da atividade; 
3.1.2. A confirmação da inscrição e divulgação será realizada por e-mail diretamente aos 
candidatos/professores, assim como pelo Comitê Local e na pagina oficial da OBN 
(www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee);  
3.2. A prova será realizada no dia 20 de julho de 2013 (sábado), na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro ou em outra data/lugar divulgados com antecedência mínima de 30 
dias. Durante o dia de avaliação teremos a realização de cinco etapas, sendo a 
pontuação máxima de 100 pontos obtida, conforme a seguinte divisão:  
3.2.1. Neuroanatomia – avaliação prática/teórica (25%), que envolve a passagem dos 
candidatos por amostras de tecido nervoso humano conservado. Partes das peças 
estarão rotuladas com alfinetes numerados de 1 a 25. Os estudantes deverão lembrar os 
nomes e/ou funções das peças indicadas e marca-los em suas folhas de resposta; 
3.2.2. Neurofisiologia – avaliação teórica (25%), que envolve responder a 25 perguntas 
apresentadas oralmente aos candidatos. Eles terão 15 segundos para escrever as 
respostas em um bloco dado a eles. No fim dos 15 segundos, cada um irá ler as suas 
respostas para a comissão avaliadora; 
3.2.3. Neurociências Clínicas – avaliação prática/teórica (20%), que envolve a 
dramatização de quadros clínicos de diferentes patologias que acometem o sistema 
nervoso.  Os alunos assistirão a apresentação de quadros clínicos por atores 
(alunos/professores ou outros profissionais), sendo cada apresentação com duração de 
cinco minutos (10 apresentações por candidato).  O aluno poderá realizar até 3 questões 
e perguntar sobre a realização de exames laboratoriais e/ou clínicos para o diagnóstico 
de doença neurológica do paciente, conforme a escolha de uma das seguintes 
desordens: transtorno bipolar, epilepsia, doença de Parkinson, dependência, doença de 
Alzheimer, doença de Huntington, acidente vascular cerebral, esquizofrenia, síndrome de 
Tourette, síndromes neurológicas relacionadas à SIDA, dor crônica e autismo. Os 
pacientes só estão autorizados a responder "sim", "não" ou "não sei" para as três 
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perguntas. Os alunos irão escolher de uma lista de testes e será imediatamente dado os 
resultados para ajudar o seu diagnóstico; 
3.2.4. Neurohistologia – avaliação prática (5%), que envolve a passagem dos candidatos 
por amostras histológicas apresentadas em microscópios ou por meio digital e/ou 
impresso de tecido nervoso. Os estudantes deverão ser capazes de recordar os nomes 
de células indicadas e partes do sistema nervoso.  
3.2.5. Neurociências básicas – avaliação teórica (25%), compreendendo dez rodadas de 
perguntas. As questões exigem uma palavra ou uma frase como resposta e abrangem os 
vários aspectos das neurociências; 
3.2.6. Nota: a ordem de execução das avaliações será definida no dia da competição, 
assim como a ordem das peças anatômicas e das imagens histológicas entre os 
candidatos ou dependendo das circunstâncias locais e/ou da disponibilidade de recursos. 
A ordem ou mesmo a estrutura da competição (inclusão ou retirada de alguma etapa) 
poderão ser alteradas pelo Comitê Nacional, sendo a nova estrutura divulgada com 
antecedência no site e comunicada por e-mail aos Comitês Locais, Competidores e 
Responsáveis. 
 
4. Recursos 
Recursos ao gabarito (disponibilizado ao final do dia da competição) serão recebidos pela 
página oficial da OBN até o dia 27 de julho de 2013 (e-mail 
brazilianbrainbee@gmail.com). Os recursos devem estar devidamente justificados 
(contendo referências bibliográficas) e serem realizados pelo professor responsável e/ou 
Comitê Local cadastrados. 
 
5. Resultado 
O resultado oficial será divulgado no mesmo dia da competição, durante a cerimônia de 
encerramento da atividade e no prazo de uma semana na pagina oficial da OBN. Serão 
classificados até 3 (três) candidatos, ranqueados conforme a pontuação obtida por cada 
um (de 0-100). O primeiro colocado será indicado como representante nacional para a 
Olimpíada Internacional de Neurociências (International Brain Bee), que neste ano será 
realizada em Viena (Áustria). No caso do primeiro colocado não poder representar o 
Brasil na competição internacional, o segundo candidato poderá ser indicado como 
representante e caso o segundo não possa, o Comitê Nacional poderá indicar o terceiro 
colocado.  
 
6. Dúvidas sobre o Edital 
As dúvidas sobre o presente edital deverão ser encaminhadas ao  Coordenador Nacional 
da OBN, Professor Alfred Sholl-Franco, através dos  e-mails 
brazilianbrainbee@gmail.com e alfredsholl@gmail.com.  
 


