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 É com grande satisfação que realizamos a V  Edição da Competição Nacional de 
Neurociências (Olimpíada Brasileira de Neurociências – OBN) para estudantes do Ensino 
Médio. Este ano iremos continuar com a itinerância da competição, a qual será realizada 
na cidade de São Fidélis, na Faculdade São Fidelis (Grupo CENSUPEG), Av. Emygdio de 
Maia Santos, 1035 – Vila dos Coroados, São Fidélis – RJ, local sede no Comitê Local de 
São Fidélis. Este comitê realizou sua segunda competição local e hospedará a competição 
nacional de 2017 que contará com participantes provenientes de cinco comitês locais (Rio 
de janeiro e Grande Rio, São Paulo, Grande Dourados, São Fidelis e Brasília).  Todos os 
competidores nacionais foram campeões locais e estão de parabéns pelo caminho 
percorrido até aqui. O próximo passo selecionará o campeão nacional que representará o 
Brasil na "2017	  Interna-onal	  Brain	  Bee	  Championship”,	  a	  ser	  realizada	  entre	  os	  dias	  03	  e	  06	  	  
de	   agosto,	   em	  Whashington	   (DC,	   USA),	   durante	   o	   Congresso	   da	   American	   Psychological	  
Associa1on.	   

 Aproveitamos este momento para anunciar que para no próximo ano teremos mais 
comitês organizando cursos e suas competições locais, nas cidades/regiões de Porto 
Velho (RO), Manaus (AM), Bauru-Botucatu (SP) e Porto Alegre (RS), o que ampliará a 
abrangência territorial desta olimpíada científica para as regiões norte e sul do pais. 
Continuaremos a estimular a criação de novos comitês e de cursos de férias organizados 
pelos comitês locais e/ou seus parceiros, além de oferecermos suporte e orientação aos 
coordenadores e alunos de todo o Brasil através de vídeo-conferências para o 
esclarecimento de dúvidas e aulas agendadas, buscando a interação entre os 
participantes com a Universidade.  

 Mais do que preparar estudantes para competições, nossos objetivos são  
despertar o interesse em neurociências estimulando vocações acadêmicas e científicas, 
assim como difundir os conhecimentos básicos e aplicados sobre o sistema nervoso 
promovendo o seu estudo, aplicação no dia-a-dia e troca de ideias e experiências. 

 Esperamos que todos aproveitem bastante as atividades propostas!! 

                  Alfred Sholl-Franco e Ingrid Moura  
                  Coordenação Nacional 
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CALENDÁRIO GERAL 
DATAS	  	   PROGRAMAÇÃO	  

20/03	  –	  02/05	   Inscrição	  dos	  candidatos	  na	  Compe-ção	  Nacional,	  	  conforme	  
edital	  disponível	  no	  site	  do	  Comitê	  Nacional	  

24/04	  –	  15h	   Vídeo-‐conferência	  com	  Coordenadores	  Nacionais	  (UFRJ/OCC)	  e	  
aula	  sobre	  o	  conteúdo	  da	  compe-ção,	  através	  do	  Skype	  e	  apenas	  
para	  compe-dores	  inscritos.	  Necessita	  confirmação	  por	  e-‐mail.	  

02/05	  	   Data	  limite	  para	  cancelamento	  da	  par-cipação	  de	  candidatos	  e/
ou	  supervisores,	  para	  cancelamento	  das	  reservas	  do	  hotel	  
(realizada	  pela	  Coordenação	  Nacional)	  

06	  e	  07/05	   V	  Olimpíada	  Brasileira	  de	  Neurociências	  

07/05	  	   Divulgação	  dos	  Resultados	  

09/05	   Data	  limite	  para	  submissão	  de	  recurso	  do	  resultado	  (por	  e-‐mail)	  

14/05	   Inscrição	  do	  Campeão	  Nacional	  junto	  ao	  Comitê	  Internacional	  
(Interna1onal	  Brain	  Bee),	  junto	  com	  o	  Comitê	  Nacional	  

29/05	  -‐	  13:30h	   1º	  Treino	  para	  a	  Interna'onal	  Brain	  Bee	  (Por	  Skype)	  

13/06	  -‐	  10h	   2º	  Treino	  para	  a	  Interna'onal	  Brain	  Bee	  (Por	  Skype)	  

28/06	  -‐	  13:30h	   3º	  Treino	  para	  a	  Interna'onal	  Brain	  Bee	  (Por	  Skype)	  

10/07	  -‐	  10h	   4º	  Treino	  para	  a	  Interna'onal	  Brain	  Bee	  (Por	  Skype)	  

19/07	  –	  10h	   5º	  Treino	  para	  a	  Interna'onal	  Brain	  Bee	  (Por	  Skype)	  

03/08	  –	  06/08	   Realização	  da	  17a.	  Compe-ção	  Internacional	  de	  Neurociências,	  
em	  Washington	  (DC/USA),	  durante	  a	  reunião	  anual	  da	  Associação	  
Americana	  de	  Psicologia	  (APA;	  hgp://www.apa.org/)	  

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  
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Coordenação Nacional 
Prof. Dr. Alfred Sholl-Franco (Programa de Neurobiologia, IBCCF, UFRJ / OCC) 
Acadêmica Ingrid Moura (Faculdade de Medicina, UFRJ)	  

Comitê Assessor Nacional (em ordem alfabética) 
Profa. Dra. Adriana Faria Melibeu (Representante do Comitê do Rio de Janeiro) 
Dra. Amanda Oliveira de Moraes (Representante do Comitê de Manaus) 
Profa.  Ana Claudia Maquiné  (Representante do Comitê de Manaus) 
Acadêmica Ana Letícia Xavier Amaral (Representante do Comitê de Dourados)  
Dra. Audrey Francisco (Representante do Comitê de Ribeirão Preto) 
Acadêmica Beatriz Gon Perez Nardoque (Representante do Comitê de Dourados)  
Acadêmica Bruna Alencar (Representante do Comitê Rondonense) 
Prof. Daniel Fonseca Lavouras (Representante do Comitê de Porto Alegre) 
Profa. Dra. Elisabete Castelon Konkiewitz (Representante do Comitê de Dourados) 
Prof. Msc. Fabrício Bruno Cardoso (Representante do Comitê de São Fidélis) 
Dra. Katienne Frota de Lima (Representante do Comitê de Manaus)  
Profa. Lúcia Makarem (Representante do Comitê de Manaus) 
Acadêmica Luísa Souza Echeverria (Representante do Comitê de Dourados) 
Prof. Marçal Leal de Moraes Filho  (Representante do Comitê de Manaus) 
Acadêmico Paulo Henrique Freire Epifânio (Representante do Comitê de Brasília) 
Patrícia de Guadalupe Barnes Aucélio (Representante do Comitê de Bauru-Botucatu) 
Dra. Penélope Machado Ximenes Campos (Representante do Comitê de Brasília) 
Profa. Dra. Priscilla Oliveira Silva Bomfim (Representante do Comitê do Rio de Janeiro) 
Dr. Sérgio Gomes da Silva (Representante do Comitê de São Paulo) 
Profa. Vanessa Silva (Representante do Comitê de Porto Alegre) 

Monitores 
Aliny Carvalho (Acadêmica de Medicina, UFRJ) 
Izabelle Costa (Acadêmica de Medicina, UFRJ) 
Lorrayne Isidoro Gonçalves (Acadêmica de Biologia, UFRJ) 

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

EQUIPE/ORGANIZAÇÃO 
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 Este é um projeto sem fins lucrativos, para estudantes do ensino médio. Seus 
objetivos são motivar os jovens a aprenderem sobre as ciências que estudam o sistema 
nervoso, despertar vocações nas áreas de ciências humanas, tecnológicas e biológicas, 
promovendo a interação entre diferentes áreas com as neurociências tanto ao nível 
básico como clínico e enviar um representante brasileiro para a Competição 
Internacional. 

PROGRAMA BRAIN BEE 

O Dr. Norbert Myslinski fundou 
internacionalmente esta ação em 1998, na 
Universidade de Maryland (EUA), uma 
iniciativa que leva as neurociências a mais 
de 30 mil estudantes de ensino médio todo 
ano, cruzando os 6 (seis) continentes. 
Dezoito anos após ser estabelecido o 
programa contamos com a participação de 
mais de 175 Comitês Locais (sendo 12 
brasileiros), em mais de 50 países 
compondo os Comitês Nacionais e 
Internacional. O vencedor de cada comitê 
local é convidado para a competição 
nacional em seu próprio país, e o campeão 
do comitê nacional é convidado a 
representar o seu país de origem na 
International Brain Bee (Bee=contest) que 
costuma ocorrer durante as maiores 
conferencias de neurociências, neurologia 
e psicologia ao redor do mundo.  

SOBRE A OBN 

A Olimpíada Brasileira de Neurociências 
(OBN) foi uma iniciativa organizada pelo 
Prof. Dr. Alfred Sholl-Franco como uma 
atividade do Ciências e Cognição - Núcleo 
de Divulgação Científica e Ensino de 
Neurociências (CeC-NuDCEN), a partir do 
apoio inicial de duas instituições: a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e a Organização Ciências e 
Cognição (OCC). Atualmente, esta 
iniciativa conta com o apoio de 
profissionais oriundos de várias instituições 
de Ensino e Pesquisa e de Sociedades 
Nacionais e Internacionais, como a 
Sociedade Brasileira de Neurociências e 
Comportamento (SBNeC), a Organização 
Internacional de Investigação do Cérebro 
(IBRO), a Society for Neuroscience (SfN) e 
a Dana Foundation, dentre outros. Esta 
olimpíada científica ocorre desde 2013 no 
Brasi e conta atualmente com 12 comitês 
locaisl! 

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

APRESENTAÇÃO 
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•  Um candidato para se inscrever na Olimpíada Brasileira de Neurociências deverá ter competido 
no presente ano em uma competição local e ter sido aprovado. O Comitê local fará a indicação 
de até 3 (três) candidatos e dos supervisores responsáveis pelos candidatos.  Inscrições fora do 
prazo ou ainda outros casos omissos serão avaliados pela Comissão Organizadora Nacional; 

•  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 Comitê Local 
onde realizou sua seleção junto ao Comitê Brasileiro e representando o Brasil junto ao Comitê 
Internacional e não o pais de sua nacionalidade. A competição nacional será bilíngüe caso seja 
necessário (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; 

•  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 responsável (ou supervisor) credenciado junto aos Comitês 
Locais de origem; 

•  Um responsável deverá inscrever o aluno na OBN e acompanhar o candidato durante todo o 
processo de avaliação. Caso não possa comparecer, deverá nomear e registrar um substituto 
junto aos Comitês Local e Nacional. O supervisor ou seu representante deverá acompanhar o 
aluno, caso este seja selecionado em primeiro lugar, representando o Brasil no campeonato 
internacional (“2017 International Brain Bee Championship”, entre 03 e 06  de agosto de 2017, 
em Whashington, DC, USA, durante o Congresso da APA. A competição nacional ocorrerá na 
cidade de São Fidelis (RJ); 

•  Para credenciamento, o aluno juntamente com o seu supervisor e o coordenador do Comitê 
Local deverão preencher o formulário online disponível em 2017 – Formulário inscrição V OBN, 
do dia 27 de março até o dia 02 de maio de 2017. A submissão é exclusivamente online, 
conforme indica o edital presente na pagina oficial da OBN (
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee);  

•  Poderão participar da OBN estudantes que tenham, até o dia 1º de agosto  de 2017, inclusive, o 
mínimo de 14 (quatorze) anos e o máximo 18 (dezoito anos completos) anos de idade e que 
estejam matriculados no ensino médio em andamento ou mesmo completo, desde que nunca 
tenham obtido matrícula em Instituição de Ensino Superior; 

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
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Documentação a ser anexada durante o processo de inscrição online: 

 O candidato e o seu responsável (supervisor/professor/acompanhante) devem se 
credenciar até o dia 02 de maio de 2017, preenchendo o formulário de inscrição (disponível na 
página oficial da OBN) e anexando-o durante o processo de inscrição a ser realizado através do 
site https://doity.com.br/v-olimpada-brasileira-de-neurocincias. 

Documentos a serem anexados  (em formato pdf ou imagem jpg) no processo de inscrição: 
•  Formulário de inscrição (com todas as assinaturas); 
•  Foto do aluno; 
•  Foto do supervisor; 
•  Comprovante de vínculo institucional (do supervisor); 
•  Registro geral (RG) do aluno; 
•  RG do responsável legal; 
•  RG do supervisor; 
•  Comprovante de escolaridade (do aluno); 
•  Carta de autorização do responsável pelo estudante para realização da atividade (o modelo de 

autorização para menor de idade está disponível no site oficial da OBN). 

 A confirmação da inscrição e sua divulgação será realizada por e-mail diretamente aos 
candidatos/supervisores e a listagem dos competidores inscritos divulgada na pagina oficial da OBN 
(www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee).  A validação da Inscrição é condicionada ao 
recebimento de toda a documentação original e assinada no prazo estabelecido. 

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

PROCESSO DE INSCRIÇÃO 
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Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
 Faculdade CENSUPEG (Faculdade São Fidelis). Av. Emygdio de Maia Santos, 1035 – Vila 
dos Coroados, São Fidélis – RJ 

PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO  
 O Comitê Nacional NÃO poderá auxiliar no deslocamento (passagens aéreas e/ou 
terrestre) e nas refeições a serem realizadas pelo candidato e supervisores. Serão fornecidos pelo 
Comitê de São Fidélis os cafés da manhã (no hotel), o jantar de confraternização (dia 06/05) e os 
coffee break realizados durante a competição (ver programa da competição).  

HOSPEDAGEM 
  O Hotel São José será o hotel oficial para a hospedagem dos participantes da V OBN. Ele 
fica localizado na Praça São Fidélis, 214 - Lot. Santa Lucia, São Fidélis - RJ, 28400-000 
(Telefone: 22 - 2758-2428). 
 Cada candidato e seu acompanhante (de mesmo sexo, caso não sejam parentes) terão 
suas hospedagens realizadas em um quarto duplo com banheiro e café da manhã incluso.  O 
período de hospedagem (dias 5, 6 e 7 de maio) deverá ser comunicado ao Comitê através do 
formulário de inscrição online (Doity)* e qualquer alteração, incluindo cancelamento) deverá ser 
comunicada aos coordenadores nacionais até o dia 02/05/2017.  

TRANSFER  CAMPOS DE GOYTAGAZES – HOTEL SÃO FIDELIS (SÃO FIDELIS) 
 Será disponibilizado transporte, conforme indicação no ato de inscrição do candidato na 
competição, no site Doity*: 
Na sexta-feira - do Aeroporto de Campos de Goytacazes até São Fidélis, na parte da manhã ou da 
tarde, conforme indicação e marcação com a equipe de coordenadores. 
Na segunda-feira – de São Fidélis até o Aeroporto de Campos de Goytacazes na parte da manhã.  

*O candidato deverá indicar os números de diárias necessárias e os possíveis horários de transfer  no ato da inscrição 
no Doity. 
OBS: No caso de desistência do candidato, o mesmo deve avisar ao Comitê Nacional até o dia 02/05 para 
cancelamento da hospedagem.  O não comparecimento sem comunicação prévia à equipe organizadora acarretará na 
cobrança do valor pago para reserva de uma diária. 

CONFRATERNIZAÇÃO 

 No dia 06, após as duas p  fases  iniciais da competição, será realizado um jantar de 
confraternização e solicitamos aos competidores que levem 14 lembranças que representem a 
cidade ou região em que vivem, para troca entre os competidores. Acreditamos que esta ação 
promoverá uma maior interação entre os candidatos, tornando a olimpíada uma experiência 
inesquecível e de crescimento acadêmico e pessoal. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPETIÇÃO 



Sábado - Horários	   Atividades	  
07:00 – 08:00 h	   Café da Manhã (Hotel São Fidelis)	  
08:00 – 09:00 h	   Deslocamento (transporte fornecido pelo Comitê)	  
09:15 – 12:00 h	   Neurocine: Sessão de Cinema Comentada	  
12:00 – 13:30 h	   Horário Livre para Almoço	  
13:00 – 13:30 h	   Deslocamento (transporte fornecido pelo Comitê)	  
13:30 – 14:00 h	   Palestra de Abertura da V OBN	  

14:15 – 15:00 h	   1ª Fase da Competição: Morfologia	  
15:00 – 15:30 h	   Coffee Break	  
15:30 – 16:30 h	   2ª Fase da Competição: Quiz	  
16:30 – 17:00 h	   Deslocamento (transporte fornecido pelo Comitê)	  
17:00 – 19:00 h	   Horário Livre	  
19:00 – 21:30 h	   Confraternização e troca de Lembranças entre os 

Participantes	  

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

PROGRAMA DA COMPETIÇÃO 

Domingo - Horários	   Atividades	  
07:00 – 08:00 h	   Café da Manhã (Hotel São Fidelis)	  
08:00 – 09:00 h	   Deslocamento (transporte fornecido pelo Comitê)	  
09:00 – 09:15 h	   Abertura das Atividades do Segundo dia da V OBN	  
09:15 – 10:00 h	   3ª Fase da Competição: Clínica Neurofuncional	  
10:00 – 10:30 h	   Coffee Break	  
10:30 – 11:00 h	   Atividade Cultural (a ser divulgada)	  
11:00 – 12:00 h	   4ª Fase da Competição: Live questions	  
12:00 – 13:00 h	   Palestra de Encerramento	  
13:00 – 13:30 h	   Divulgação dos Resultados e Premiação	  
13:30 – 14:00 h	   Intervalo	  
14:00 – 15:00 h	   Horário para Verificação das Avaliações e 

Comentários 	  
A partir das 15:00 h	   Tarde Livre	  
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 As provas ocorrerão nos dias 6 e 7 de maio de 2017  (conforme programa), sendo 
divididas em quatro fases (na ordem especificada no programa) e com pontuação máxima 
de 100 pontos, conforme a seguinte divisão: 

•  Morfologia 
–  Neuroanatomia – avaliação prática/teórica (20%), que envolve a passagem dos 

candidatos por amostras de tecido nervoso humano conservado. Partes das 
peças estarão rotuladas com alfinetes numerados. Os estudantes deverão 
lembrar os nomes e/ou funções das peças indicadas e marcá-los em suas folhas 
de resposta. Podem ser utilizados outros recursos visuais para  esta avaliação. 

–  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 das células, tecidos ou estruturas histológicas indicadas e as 
regiões do sistema nervoso relacionadas. 

•  Quiz – avaliação teórica (25%), que envolve responder a perguntas apresentadas na 
forma de caderno de questões aos candidatos. Eles terão 30-45 minutos para escrever 
as respostas (questões abertas) ou assinalar entre as opções fornecidas (questões 
fechadas) em um bloco de respostas individual fornecido para cada candidato.  Nesta 
etapa as questões abordam temas envolvendo conhecimentos gerais em 
neurociências: desenvolvimento, organização funcional, organização morfológica, 
comportamentos relacionados ao sistema nervoso, mecanismos de ação de drogas, 
envelhecimento e vários outros aspectos das neurociências. 

•  Live Questions – avaliação teórica (25%), que envolve responder a perguntas 
apresentadas oralmente aos candidatos, as quais serão corrigidas na medida em que 
as questões sejam respondidas, pela banca de juizes. Eles terão 30-60 segundos para 
escrever as respostas (questões abertas) em um bloco de respostas individual 
fornecido para cada candidato. Nesta etapa as questões abordam temas envolvendo 
conhecimentos gerais em neurociências: desenvolvimento, organização funcional, 
organização morfológica, comportamentos relacionados ao sistema nervoso, 
mecanismos de ação de drogas, envelhecimento e vários outros aspectos das 
neurociências. 

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

COMO SERÁ A PROVA? 
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•  Clinica Neurofuncional – avaliação prática/teórica (25%), que envolve a utilização de 
casos clínicos (apresentação de vídeos, dramatizações, desafios) a serem 
desvendados pelos candidatos. Nesta etapa os alunos assistirão a vídeos ou 
apresentação de quadros clínicos por atores (alunos/professores ou outros 
profissionais), sendo cada apresentação com duração de 1-5 minutos.  O aluno 
poderá ter acesso ao resultado de três exames laboratoriais e/ou clínicos para o 
diagnóstico de doença neurológica do paciente, conforme a escolha de uma das 
seguintes desordens: transtorno bipolar, epilepsia, dislexia, TDAH, doença de 
Parkinson, dependência/addição, doença de Alzheimer, doença de Huntington, 
acidente vascular cerebral (AVC/AVE), Síndrome de Korsakoff, Trauma /Lesão 
raquimedular, Doenças do Príon – Doença de Creutzfeldt-Jakob, Síndrome de Down, 
esquizofrenia, depressão, TOC, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, 
síndrome de Tourette, hidrocefalia, paralisia cerebral, síndromes neurológicas 
relacionadas à SIDA, dor crônica e autismo. Poderão ser abordados os seguintes 
exames para teste diagnóstico:  Teste de Inteligência, Teste de Memória, Exame 
saguíneo (Hemograma), Teste de DNA, Punção Lombar, Aferição de Pressão 
Arterial, Biópsa e Neuropatologia, Teste de condoção nervosa, Avaliação de reflexos, 
Avaliação motora, Avaliação sensorial, Eletroencefalograma, Eletromiografia, Estudo 
de fluxo sanguíneo cerebral, Tomografia Computadorizada (CT scan), Tomografia por 
Emissão de Pósitrons (PET scan), Imagem de Ressonância Magnética Funcional 
(functional MRI), Imagem de Ressonância Magnética (MRI scan), dentre outros. 

Nota:  a ordem de execução das avaliações será definida no dia da competição, assim 
como a ordem das peças (ou imagens) 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. 
Estruturas histológicas (nomes em inglês) a serem exploradas na fase de morfologia: Cerebral 
cortex (white matter, gray matter, pyramidal neurons), Cerebellum (molecular layer, granule cell 
layer, Purkinje cell, white matter, gray matter), Choroid Plexus, Hippocampus (dentate gyrus, CA1, 
CA2, CA3), Pineal body, Pituitary gland, Spinal Cord (white matter, gray matter, spinal canal, 
Anterior Horn, Dorsal Horn), Unmyelinated nerve, Peripheral nerve, Epineurium, Endoneurium, 
Perineurium, Schwann cell nucleus, Axon, Node of Ranvier, Retina (Photoreceptor cells, Rods, 
Cones, Ganglion cells, Choroid), Taste Buds (Fungiform papilla, neuroepithelial cells, basal cells), 
Cochlea (Organ of Corti, Hair cells of the Organ of Corti, Crista Ampullaris, Cupula), Olfactory 
epithelium, Pacinian Corpuscle, Parasympathetic ganglia, Auerbach’s Plexus). 

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  
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Questões de competição 

•  As perguntas podem ser aplicadas verbalmente, podem ser apresentadas visualmente 
sobre uma tela ou ambos; 

•  Respostas as perguntas podem ser orais, escritas ou ambos, conforme estabelecido 
previamente; 

•  Diferentes perguntas podem ser dadas para cada competidor, ou as mesmas perguntas 
pode ser dadas a todos. Se diferentes questões forem dadas, o nível de dificuldade deve 
ser avaliado para que todos os competidores recebam questões de dificuldade 
comparável em cada rodada. 

Qualificações dos concorrentes 

•  Os competidores (alunos) só podem competir em apenas uma competição local por ano, 
ficando vedada que um mesmo aluno se inscreva em diferentes competições devido a 
variação de datas. Solicita-se aos coordenadores dos Comitês Locais que forneçam uma 
lista dos competidores para controle nacional; 

•  As competições locais devem ocorrer entre janeiro e março/abril, enquanto a competição 
nacional entre abril e julho; 

•  A competição internacional ocorre sempre entre os meses de julho/agosto e setembro. 
•  As coordenações nacional e internacional lembram que as olimpíadas envolvem 

indivíduos que competem uns contra os outros, e não grupos.  Entretanto, estimulamos 
que escolas e outras entidades realizem competições fora dos períodos oficiais de forma 
a fomentarem o estudo e divulgação das neurociências! 

Língua 

 A competição nacional poderá ser bilíngüe (português/inglês), uma vez que visa 
selecionar um campeão nacional que será indicado para competir internacionalmente em um 
campeonato que utiliza o inglês como língua oficial.  As competições locais podem ser 
apenas em português. 

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

NORMAS DA OLIMPÍADA 
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Tempo para Realização das Provas 

 A quantidade de tempo dado aos concorrentes para completar as suas respostas 
deve ser pré-determinado antes de qualquer questão individual ser apresentada. Um 
cronômetro ou relógio deve ser usado e um sinal sonoro e/ou visual deve indicar que o 
tempo para a resposta acabou. Se as respostas forem escritas, toda a atividade deve parar 
quando o tempo acabar. Se as respostas forem orais, deve ser dada a oportunidade do 
concorrente terminar a resposta se ele já tiver iniciado a mesma enquanto estava no tempo 
correto. 

Em caso de Empate 

 Não está prevista a concessão de empate para os 3 primeiros colocados. Caso as 
notas sejam iguais, os juízes poderão acrescentar perguntas, na forma de rodadas orais ou 
escritas até que sejam definidos os três primeiros colocados (vitórias individuais). Se após a 
competição o vencedor não for capaz de competirão nível internacional, o coordenador deve 
determinar um método justo para indicação do candidato que representará o Brasil. 
Normalmente, é o competidor que alcança o segundo lugar. 

Idade 

 Poderão participar das Olimpíadas de Neurociências estudantes que tenham, até o 
dia 1º de julho  no ano da competição, inclusive, o mínimo de 14 (quatorze) anos e o máximo 
19 (dezenove) anos de idade e que 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. 

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  
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 O aluno poderá encontrar no site da OBN, na aba “Para Estudantes”, materiais de 
estudo e exemplos de questões das competições passadas.  

 O Livro OFICIAL para a competição internacional de 2017 será a 3a. edição do 
“Essential Neuroscience”, editado por Siegal e Sapru. 

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

O QUE ESTUDAR? 

Exemplos de questões: 

(2013) – O lobo frontal está relacionado a qual dos seguintes papéis funcionais? 
a)  Audição 
b)  tato 
c)  decisão 
d)  visão 

(2013) – Quanto ao processamento da visão na retina assinale a única assertiva correta: 
a) Cones são fotorreceptores que reconhecem cores enquanto que bastonetes reconhecem cores assim como 
a penumbra. 
b) A resposta de um fotorreceptor corresponde a uma despolarização da sua membrana celular o que leva a 
um aumento da liberação de neurotransmissor no botão sináptico 
c) A vitamina A bloqueia os comprimentos de onda prejudiciais tais como a radiação ultravioleta o que impede a 
detecção desta forma de energia por fotorreceptores 
d) A rodopsina e as opsinas são proteínas de membrana com homologia estrutural e funcional com os 
receptores metabotrópicos. 

(2015) – O que é a amnésia anterógrada? 
a) incapacidade de recordar acontecimentos que ocorreram depois do indivíduo ficar doente. 
b) incapacidade de recordar acontecimentos que ocorreram antes do indivíduo ficar doente. 
c) incapacidade de recordar acontecimentos que ocorreram em qualquer período do tempo. 
d) incapacidade de recordar acontecimentos relacionados a determinadas pessoas e classes de objetos. 

(2014) – Qual o significado do acrônimo REM e qual a sua importância para nosso organismo? 
R.: Movimentos oculares rápidos e está relacionado com o aumento dos movimentos dos olhos quando 
nos encontramos no período do sono em que sonhamos. A atividade neuronal é mais intensa e 
semelhante aquela observada durante a vigília. Está relacionado aos processos de consolidação de 
memórias e reorganização dos circuitos cerebrais, dentre outras funções. 

(Internacional) – “In the auditory cortex, adjacent neurons tend to respond to sounds of similar what?” 

R.: Tones OR frequencies 
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Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

(2013) – O aminoácido precursor da via das catecolaminas é : 
a)  Triptofano 
b)   Tirosina 
c)   glutamato 
d)   fenilalanina 

(2014) – Em relação a transmissão sináptica elétrica é CORRETO afirmar: 
a) Ocorre fluxo de neurotransmissores por meio de junções comunicantes. 
b) Ocorre fluxo iônico bidirecional por meio de junções comunicantes. 
c) Há ativação de receptores pós-sinápticos 
d) Ocorre liberação de neurotransmissores pelos terminais pré-sinápticos. 

(2014) – Os pesticidas organofosforados são usados globalmente e compreendem as principais causas 
de doenças doenças por envenenamento. A sua ação tóxica baseia-se na inibição da enzima que 
degrada qual neurotransmissor. 
a) Acetilcolina 
b) Dopamina 
c) GABA 
d) Adrenalina 

(2015) – Qual o papel do íon cálcio (Ca++) na transmissão sináptica das células nervosas? 
R.: Promover a exocitose das vesículas pré-sinápticas (liberar neurotransmissor) 

(Internacional) – “Name the active component of chili peppers that causes the release of substance P 
from pain fibers.” 
R.: Capsaicin. 

(2013) – A situação em que o paciente enxerga um objeto mas não o reconhece é denominado de: 
a) Hemianopsia bilateral 
b) Cegueira psíquica 
c) Hemianopsia homônima 
d) Anosmia 

(2014) – No Acidente Vascular Encefálico típico, o quadro motor é: 
a) Hemiplegia ou Hemiparesia 
b) Quadriparesia 
c) Tetraparesia 
d) Tetraplegia 

(2015) – Qual é a técnica mais utilizada para estudar o sono nos indivíduos? 
a) eletroencefalografia 
b) eletromiografia 
c) tomografia computadorizada 
d) Ultrassonografia 
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Site: 
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee  

E-mails: 
brazilianbrainbee@gmail.com  
assessoria@cienciasecognicao.org  

Telefone/Fax: 
+ (55) 21 98743-0444 - Prof. Dr. Alfred Sholl-Franco 
+ (55) 21 2280-8193 9 (FAX para o IBCCF/UFRJ). 

Skype: 
brazilianbrainbee@gmail.com. 

Endereço para correspondência postal: 
A/C Alfred Sholl Franco 
CeC-NuDCEN – Ciências e Cognição – Núcleo de Divulgação Científica e Ensino de 
Neurociências 
Sala G0-015, Bloco G, Centro de Ciências da Saúde.Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Av. Carlos Chagas Filho, 373, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio 
de Janeiro, RJ 21941-902, Brasil. 

Prof. Dr. Alfred Sholl-Franco 
Acadêmica Ingrid Moura (Curso de Medicina) 
Coordenadores Nacionais das Olimpíadas de Neurociências 

Para	  maiores	  informações	  acesse:	  
www.cienciasecognicao.org/brazilianbrainbee - OBN 
www.thebrainbee.org - IBB	  

CONTATOS 
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