CINE NEURO: CINEMA EDUCATIVO PARA A POPULARIZAÇÃO DA NEUROCIÊNCIAS NA REGIÃO
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RESUMO
A neurociências é uma área em expansão, rica em estudos que ajudam a entender o funcionamento cognitivo
e emocional, bem como as estruturas cerebrais e suas divisões. A priori é uma área que começou a ser
estudada há séculos atrás, contudo é visto que ainda é pouco disseminado na sociedade criando-se inúmeros
mitos e dúvidas acerca do cérebro. A partir desse pensamento a Liga Acadêmica de Neurociências da
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB é impulsionada a
popularizar e ensinar sobre neurociências no ambiente acadêmico e fora dele, sendo constituída por
discentes do curso de Ciências Biológicas. Com enfoque na disseminação sobre os conhecimentos de
neurociências é dado origem ao Cine Neuro, um projeto que utiliza a arte cinematográfica para abordar e dar
explicações sobre neurociências de um modo dinâmico e lúdico. O filme, a ser exibido, é escolhido pelos
membros da Liga e a seção é realizada em um dos Campus da UNILAB, sendo que ao final de cada
apresentação é possível elucidar as dúvidas dos participantes e é feita uma breve explicação sobre a temática
do filme. O Cine Neuro é um espaço aberto que permite aos estudantes, professores e servidores um contato
mais próximo com os estudos e com as explicações sobre assuntos relacionados a neurociências no cotidiano
da comunidade. A eficácia e importância do Cine Neuro é observada nos interesses demonstrados pelos
estudantes ao final de cada seção. Além de ser um momento de aprendizado, ainda permite aos acadêmicos
uns instantes de prazer em meio aos desafios enfrentado na rotina de estudos. Com isso, é notório a
importância do projeto para o desenvolvimento e propagação dos conhecimentos sobre neurociências no
âmbito acadêmico.
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