
A Sociedade Internacional de Neuroética é uma associação profissional de cientistas, estudiosos, estudantes 
e profissionais da área jurídica e da saúde que compartilham um interesse nos impactos éticos, legais e 
sociais dos avanços da ciência do cérebro. Os membros vêm de muitas disciplinas e estão excepcionalmente 
preparados para comunicar o valor e as implicações que os novos conhecimentos em neurociência, tecnologias 
e aplicações potenciais trazem para a saúde humana.

A Sociedade Internacional de Neuroética convida pesquisadores e 
clínicos a submeter resumos para apresentação na Reunião Anual do 
INS de 2022, nos dias 2 e 4 de novembro. Este evento híbrido incluirá 
oportunidades de participação on-line e presencial em Montreal, 
Canadá.

DETALHES SOBRE A SUBMISSÃO DE RESUMOS
Os resumos descrevem as pesquisas ou trabalhos relacionados 
ao campo da neuroética que você deseja apresentar. Ao enviar, 
indique para quais formatos de apresentação você gostaria de 
ser considerado: apresentação em pôster (virtual ou presencial), 
apresentação oral curta (5 minutos) ou apresentação oral longa (12 
minutos).

Os resumos ajudarão a moldar o programa da conferência e 
contribuições excepcionais serão consideradas para um volume 
editado, planejado a partir da reunião deste ano.

TEMA DA REUNIÃO
O tema desta reunião é: ‘Trazendo a Neuroética à vida, por meio 
da assistência ao paciente, da pesquisa e das política públicas’. 

Várias sessões serão organizadas em torno deste tema e abordarão 
tópicos relacionados a: prevenção; diagnóstico; terapias emergentes, 
tecnologias e pesquisa; neurorecuperação e fim da vida.

O INS está particularmente interessado em promover intercâmbios 
interdisciplinares, conversas internacionais cruzadas e maior inclusão 
de pacientes e seus responsáveis no encontro anual. O programa e as 
sessões programadas serão anunciados ao longo dos próximos meses 
à medida que os palestrantes forem confirmados.

Cartazes e apresentações 
orais sobre neuroética
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TIPOS DE APRESENTAÇÃO
 › Cartaz (virtual ou presencial)
 › Apresentação oral curta (5 minutos)
 › Apresentação oral longa (12 minutos)

REQUISITOS
Os resumos são de 250-350 palavras e 
devem estar em inglês. Os resumos incluem: 

 › Título
 › Autores
 › Afiliações de autores
 › Referências e divulgações
 › Preferências de apresentação
 › Preferências de idioma

FILIAÇÃO
A filiação ao INS não é obrigatória para 
apresentar um resumo. Entretanto, um autor 
deve estar disponível para apresentar a 
pesquisa e deve ser um membro do INS no 
momento da apresentação.

LLAMADO
O prazo para apresentação é 31 de maio 
(23h30 EDT). Submissões incompletas ou 
atrasadas não serão aceitas.

Confira a chamada para cartazes e 
apresentações para obter detalhes 
completos.

REUNIÃO ANUAL DO INS DE 2022
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