PINUS LONGÆVA REALIZA I SIMPÓSIO
INTERNACIONAL
EXPLORANDO AS FRONTEIRAS DA RELAÇÃO
MENTE-CÉREBRO
As inscrições para o evento já estão abertas
A Pinus Longæva, empresa de assessoria e consultoria em saúde e educação,
organiza pela primeira vez no país, o Simpósio Internacional Explorando as
Fronteiras da Relação Mente-Cérebro.
Tecnologias atuais como Tomografia Cerebral e Ressonância Nuclear Magnética
Funcional, tornaram possível monitorar e conhecer áreas cerebrais ligadas às
emoções e pensamentos, mas ainda que essas tecnologias tenham evoluído,
também tem mostrado as limitações no entendimento do funcionamento da mente
humana, especialmente em que bases consistem a natureza da relação entre o
cérebro e a mente.
Para discutir essas relações entre a mente e o cérebro sob as perspectivas
científicas e filosóficas, o evento, que será realizado nos dias 24 a 26 de setembro,
contará com a presença de palestrantes nacionais e internacionais.
O Simpósio é fruto da parceria entre a Pinus Longæva, a Disciplina de Emergências
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) e o
Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e conta com o apoio de várias
instituições, entre elas, a ABRAMEDE – Associação Brasileira de Medicina de
Emergência e da ABRANEC – Associação Brasileira de Neurociência Clínica.
Os temas das palestras resultarão em um suplemento especial da Revista de
Psiquiatria Clínica, publicada pelo Departamento e Instituto de Psiquiatria da
FMUSP.
Através do site http://www.saudeeducacao.com.br/content/cerebro-mente-e-alma
é possível fazer as inscrições tanto presenciais quanto à distância. No endereço
também é possível conhecer um pouco mais sobre os palestrantes bem como os
temas e palestras.

Palestras
24 de setembro - Sexta-feira
- Ciência e Mente: análise empírica e filosófica do cartesianismo e do
materialismo reducionista proferida por Robert Almeder, PhD (EUA)
Professor Emérito de Filosofia na Georgia State University.
25 de setembro - Sábado
- O eterno retorno do materialismo: padrões recorrentes de explicações
materialistas dos fenômenos mentais proferida por Saulo de Freitas
Araujo, PhD (Brasil)
Professor adjunto do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Juiz
de Fora (UFJF).
- Fenômenos psíquicos e o problema mente-corpo: aspectos históricos de
uma tradição conceitual negligenciada - Carlos S. Alvarado, PhD (EUA)
Professor Assistente de Pesquisa, Department of Psychiatry, University of Virginia
- Física sem colapso, mecanicismo e espiritualidade - Chris J. S. Clarke,
PhD (Inglaterra)
Professor visitante e ex-diretor da faculdade de matemática da University of
Southampton (UK)
- O Cérebro, a mente e experiências transcendentes - Mario Beauregard,
PhD (Canadá)
Professor associado de pesquisa, University of Montreal
- Experiências de quase morte e relação mente-cérebro - Peter Fenwick,
MD (Inglaterra)
Neuropsiquiatra, Fellow do Royal College of Psychiatrists.
26 de setembro - Domingo
- Casos Sugestivos de Reencarnação e Relação Mente-Cérebro
Erlendur Haraldsson, PhD (Islândia)
Professor Emérito de Psicologia – Universidade da Islândia.
- Pesquisas sobre experiências mediúnicas e relação mente-cérebro
Alexander Moreira-Almeida, MD, PhD (Brasil)
Professor de Psiquiatria da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF

Ficha Técnica
I Simpósio Internacional Explorando as Fronteiras da Relação Mente Cérebro
Data: 24 a 26 Setembro 2010
Local: Centro de Convenções Rebouças - Avenida Rebouças, 600 - São Paulo – SP
Inscrições: pelo site http://www.saudeeducacao.com.br ou pelos fones (11)27370041/2478-4320
Organização e realização: Pinus Longaeva Assessoria e Consultoria em Saúde e
Educação
Informações para imprensa:
DCC Comunicação
Fones: 11. 37913000/55334967
Denise L M Sassarrão - 81177302
Claudia Diomede – 91610024

