
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2014/2015: 
 

 
1. Aula para leigos em uma ação social promovida pelo Rotary Clube e pela 

associação Alzheimer Brasil com o título "Neurociência para leigos"; 

 

2. Redação e formatação de projetos na área da adolescência e gravidez 

precoce; 

 

3. Redação e formatação de projeto de um estudo epidemiológico sobre 

disfunções cognitivas de pacientes oncológicos operados em um hospital da 

cidade de Curitiba; 

 

4. Visita profissional ao MD Anderson - Houston (TX) no intuito de aprimorar 

conhecimentos sobre área neuro-oncológica; 

 

5. Visita profissional ao Mentis - Rehabilition Institute (Houston - TX) no intuito 

de aprender novas tecnologias de reabilitação cognitiva a serem adotadas em 

projetos do Instituto Avidas; 

 

6. Orientação voluntaria em atividades como redação de artigos e redação de 

projetos de alunos de graduação que demonstraram interesse pela área de 

pesquisa em saúde e tecnologia; 

 

7. Aula "como conduzir a Epilepsia" para familiares e professores da APAE da 

Fazenda Rio Grande; 

 

8. Participação de dois membros do Instituto Avidas em Comitê de Ética de 

Pesquisa em Seres Humanos; 

 

9. Entrevista à TV Evangelizar sobre o tema: estresse e perda de memória; 

 

10. Reuniões de equipe para discussão de projetos e ações de interesse ao 

Instituto Avidas registradas em livro ATA; 

 

11. Campanha de AVC - litoral do Paraná - Matinhos: corrida e caminhada dentro 

de uma campanha do esclarecimento sobre AVC; 

 

12. Participação do planejamento científico do XXVIII congresso Brasileiro de 

Cefaleia e X Congresso Brasileiro de Dor Oro-facial em Aracaju; 

 

13. Participação do planejamento científico do XXVIII congresso Brasileiro de 

Neurologia em Curitiba, com cerca de 4.000 participantes; 

 



14. Participação do planejamento do XXIX Congresso Brasileiro de Cefaléia e XI 

Congresso Brasileiro de Dor Oro-facial em Aracaju; com sugestão de inclusão 

de temas promotores de saúde à população tais como a corrida: vencendo as 

Cefaleias; sessões de esclarecimento para leigos durante o congresso e acesso 

dos leigos a programação científica; 

 

15. Entrevista à RICTV no programa balanço geral sobre o tema: causas da 

perda de memória; 

 

16. Debate na rádio Banda B sobre o tema: memória e piloto automático no dia 

a dia: como não se perder na correria. 

 


