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DONES EN NEUROCIÈNCIA
11 Febrer de 2020

MATÍ

MATÍ

U n i v e r s i t a t d e Va l è n c i a

Universitat Jaume I

Lloc: Saló de Graus (12:00 h) - Facultat de Farmàcia

Lloc: Saló d´Actes (12:00 h) - Escola de Doctorat

“Hem ignorat l´elefant a l´habitació? Un model de treball
per al paper del cerebel a la drogadicció”.
Marta Miquel Salgado-Araujo. Catedràtica UJI.

“Ratonas, mares i gens:
Una aproximació al comportament maternal”.
Maria Abellán Navarro. Investigadora predoctoral sènior.

“Empremta genòmica i formació de noves neurones”.
Sacri R. Ferrón. Investigadora Post-Ramón y Cajal.

“L´arquitectura genètica de la comorbilitat entre la
enfermetat de l´Alzeimer y la Depressió Major”.
Ana Martín Sánchez. Investigadora postdoctoral sènior.

“La activitat espontània regula la transcripció genètica
en el tàlem”.
Ana Belén Espinosa. Investigadora postdoctoral sènior.
“Una Tesi de neurogènesi al segle XXI”.
Ana Domingo Muelas. Investigadora postdoctoral junior.
“Sigues com una cèl·lula mare, diferencia´t de les altres”.
Candela Machuca Arellano. Investigadora predoctoral.

“Anima´t dona que no és per a tant:
Efect del dolor sobre el sistema mesocorticolimbic”.
Lucia Hipólito Cubedo. Professora contractada doctora.
“Emocions, Salut i Génere:
Correlacions psicológiques, cognitives i del comportament
de les estratègies regulatòries adaptatives i no adaptatives”.
Mª Carmen Pastor Verchili. Professora titular.

V E S P RAD A
Participa amb els teus companys com a representants del vostre institut i podreu
guanyar un magnífic neuropremi. Per aconseguir-ho haurás d´estar molt atent
a les microxerrades que ens oferiran algunes de les nostres neurocientífiques i
aconseguir el major nombre de respostes correctes en el menor temps possible.

Quant saps de neurociència?

T’apuntes?

Dirigit a: Alumnes de 3r i 4t d´ESO i batxiller
i qualsevol persona interessada!!
Lloc: C/Jesús, 118 bajo (A.C. Falla Plaza Jesús)
Hora: 19:00 h

Coordina:
Amb el suport de:

Organitza:

@donesineuro
Donesineuro
donesineuro.blogs.uv.es

