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The Best Of 
Neuroscience 2017 

 
9º Fórum Internacional de Ciência 

Alemanha (Düsseldorf) 
 

16.12.2017 
 
 

Com a presença do Neuro artista mais famoso da Europa: Vince Ebert!    
 

E um convidado muito especial, o Mentalista: Ramón Fauria. 
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Programa 
 

• 11.00 – 12.45 | Acolhimento e Buffet 

• 12.45 – 12.50 | Abertura 

• 12.50 – 13.00 | Introdução “The Best of Neuroscience” 

• 13.00 – 14.00 | Johannes Warth “As 8 Sementes da atenção” 

• 14.00 – 14.45 | Intervalo 

• 14.45 – 15.45 | Dra. Silvia Kober “Neurofeedback na Formação e Terapia” 

• 15.45 – 16.45 | Dirk W. Eiler “A mímica e as emoções” 
 
 
• 16.45 – 17.30 Intervalo 

• 17.30 – 18.30 | Ramón Fauria “A magia da mente” 

• 18.30 – 19.30 |  Vince Ebert “Sucesso por acaso!” 

• 19.30 – 19.45 | Encerramento 

• 21.00 – 01.00 | Programa da noite*  

 

 

*As bebidas durante o programa da noite não estão incluídas no bilhete de ingresso.  
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Os nossos Oradores 2017 

 

Johannes Warth 
 
As 8 Sementes da atenção...  
 
...ou o que resta?  
 
“Colhes o que semeares.” 
 
 

  
 
 

Conteúdo da palestra: 
 
Johannes Warth planta literalmente, através da sua intervenção um punhado 
de sementes inspiradoras, utilizando o antigo lema “colherás o que semeares”, 
utiliza durante a sua apresentação ferramentas de sucesso que podem vir a ser 
bastante práticas e úteis no dia-a-dia. 
 
A atenção plena na atitude, a direção a tomar, a alegria, a união equitativa e, 
acima de tudo, a atenção na capacidade de DAR e partilhar.  
 
No final, a semente está na própria mão e só poderá germinar e dar fruto 
através de uma manutenção cuidada. Para além disso: a atenção protege da 
solidão, sobretudo a quem se honra ser estimado.    
  
Sobre o palestrante: 
 
Johannes Warth nasceu e cresceu em Oberschwaben (no Sul da Alemanha). 
Após os seus estudos de arte dramática e depois ter participado em imensas 
peças de teatro, o seu caminho conduziu-o a variadas experiências como 
Animador e humorista e isso levou-o a alertar a sua perspetiva do mundo, 
levando-o ao desenvolvimento pessoal.  
Foi aqui que encontrou a sua verdadeira vocação, como orador e consultor de 
pessoas com vontade de morrer: consideram-no um “mentor da sobrevivência”. 
Ele está constantemente em tournée e presente em variadíssimas 
organizações, com as suas palestras “7 passos para o sucesso”, “A coragem 
faz bem” e “Qualidade de vida” O seu lema de vida é: “Fortuna é mais do que 
dinheiro”. 

13.00	–	14.00h	
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Os nossos Oradores 2017 
 
 
 

Dra. Silvia Kober 
 
Neurofeedback na Formação e 
Terapia 
 
A utilização do neuro feedback no 
aumento do desempenho – 
evidência científica ou aldrabice?  
 
 

 
 
 

Conteúdo da palestra: 
 
O neuro feedback permite um controlo intencional da própria ativação cerebral 
por meio de feedback em tempo real de certos sinais neuronais. A aplicação do 
neuro feedback abrange variadíssimos campos, começando como o tratamento 
de distúrbios clínicos como TDAH (Transtorno de Défice de Atenção e 
Hiperatividade) ou depressão, através da melhoria das funções motores e 
cognitivas em pacientes neurológicos, até ao aumento de desempenho na 
escola e em atividades desportivas. O neuro feedback parece então uma “cura 
multifuncional”.  
Neste contexto surge a seguinte questão: existem realmente evidências 
científicas sobre a eficácia do neuro feedback? 
 
● O neuro feedback funciona com qualquer pessoa?  
● Quais são os mecanismos de eficácia subjacente?  
 
Estas e outras questões são debatidas com mais detalhe na apresentação.   
 
Sobre a palestrante:	Dr.ª Silvia Erika Kober estudou Entre 2003-2009 
psicologia na Universidade Karl-Franzens em Graz (Áustria) onde também 
obteve a sua promoção, em 2012. Após a sua pós-graduação em Psicologia 
Clínica e uma formação como psicóloga e profissional psicossocial de 
catástrofes trabalha atualmente, como assistente, em colaboração com vários 
projetos de investigação, nacionais e internacionais, na área da neura 
psicologia, no Instituto da Universidade de Graz. As suas investigações 
incluem, entre outros, o desenvolvimento e a avaliação de novas e inovadoras 
ferramentas de reabilitação neurológica, como por exemplo, interfaces cérebro 
- computador, sistemas de neuro feedback e técnicas de reabilitação 
inovadores.	

14.45	–	15.45h	
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 Os nossos Oradores 2017 
 
 

Dirk W. Eilert 
 
Nunca mais de olhos vendados 
O que a mímica revela sobre as 
nossas emoções 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Conteúdo da palestra: 
 
A palestra “Nunca mais de olhos vendados” oferece ao seu público uma visão 
divertida do estado atual da investigação sobre a mímica e apresenta o mundo 
das micro expressões, quer teoricamente, como de uma forma prática, 
utilizando a análise de vídeos de pessoas famosas da política, economia e do 
desporto. 
Os participantes experienciam através da visualização de expressões faciais 
rápidas (de 40 a 500 por micro segundo) como é possível reconhecer, de forma 
precisa, as emoções de uma pessoa e a facilidade em distinguir um sorriso 
forçado de uma alegria verdadeira.  
  
Sobre o palestrante: 
 
Dirk W. Eilert é um especialista em inteligência emocional e ressonância 
mímica, que é a capacidade de decifrar emoções através da observação dos 
rostos das outras pessoas. Ele desenvolveu a formação da Ressonância 
Mimica em 2011. Como um dos “leitores de rostos” mais conhecidos, a sua 
experiência é habitualmente muito requisitada na Televisão, rádio e 
comunicação social em geral. 
 
Desde 2011 que Dirk é Trainer, Orador e Coach independente. Ele é o Diretor 
da Academia Eilert para a inteligência emocional, na qual Trainer e 
psicoterapeutas são formados na área do Coaching emocional e interpretação 
mímica. 

 

15.45	–	16.45h	
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Os nossos Oradores 2017 
 

 

Ramón Fauria 
 
Neuro mentalismo 
A magia da mente  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conteúdo da palestra:    

 
Desde sempre que o nosso cérebro foi considerado como o “Órgão da alma”, 
mas só recentemente foi possível, uma colaboração mais estreita com a área 
da Psicologia e da Psiquiatria na obtenção de respostas credíveis a questões 
como: de que forma ocorre a formação do psíquico no nosso cérebro? Será 
através da interação genética com o meio ambiente? Como se forma a nossa 
personalidade, o no nosso Ego e as nossas intenções de ação? Como 
aparecem as doenças psíquicas e quais os efeitos da psicoterapia? 
 
Muitas destas descobertas questionam a auto imagem humana tradicional 
como um Ser mentalmente racional e com uma inteligência de livre arbítrio, 
que se consegue transpor para além dos limites “materiais”.  
 
Sobre o palestrante: 
 
Depois da sua carreira profissional como advogado de renome em Londres, 
Barcelona e mais tarde como Diretor de Vendas e Trainer internacional decidiu 
reinventar-se e trabalhar na sua paixão antiga: o talento humano e o seu 
extraordinário potencial.  
Ramon Fauria é um profissional inovador como Showmanship, Entretenimento 
informativo, comunicação de Marketing estratégico e Otimização de talentos. 
Para além disso ele é Mentalista, Infotrainer, Orador e Trainer.   
Master of Arts em "Human Management" na CETT, Universidade de Barcelona. 
Especialista em gestão do pensamento: como pode otimizar o seu impacto e a 
sua persuasão. 
Ele é famoso pelas suas palestras e o seu desempenho em empresas e 
organizações nacionais e internacionais de prestígio, bem como pelas suas 
apresentações na rádio e na televisão. 

17.30	–	18.30h	
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Os nossos Oradores 2017 
 

 

Vince Ebert 
 
Sucesso por acaso! 
O porquê do mundo não ser 
previsível e como colocar isso 
a nosso favor. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Conteúdo da palestra: 
 
Acredita em acasos? Não? Então pense bem como conheceu o seu/sua 
companheiro/a? Ou como conseguiu o seu primeiro emprego? Foi tudo 
realmente planeado?  
Estamos excessivamente capacitados que entendemos o mundo, o nosso 
companheiro, o mercado económico e as leis. E que, para se ter sucesso – diz-
se – também existe uma fórmula. As coincidências os acasos, assim por dizer 
são, na sua essência, apenas distúrbios insignificantes… Nada disso!  
 
Quanto mais não for, depois da crise económica ficamos a entender que há um 
número de situações, dentro de sistemas complexos, que por si só não são 
conjeturáveis, nem sequer possíveis de serem manipuladas.  
 
Desde sempre, o acaso teve o seu papel importante: a porcelana foi inventada, 
porque o Senhor Johann Friedrich Böttger quis produzir ouro. Originalmente, a 
fita adesiva era para ser adesivo para feridas e o Viagra foi descoberto, porque 
os participantes masculinos no teste, durante a investigação para um 
medicamento para o coração, já não queriam interromper a sua toma, pois os 
seus efeitos eram do agrado de todo.  
 
Vince Ebert, Doutorado em Física explica, durante a sua palestra, através de 
exemplos bem-humorados as diferentes áreas das ciências naturais, do Neuro 
marketing a Teoria do caos, onde se encontram os acasos e o porquê de 
lidarmos tão mal com isso. Não admira nada, pois o irritante na coincidência é 
não ter um padrão reconhecido.  

18.30	–	19.30h	
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Não temos nenhum órgão para o identificar. E por causa disso não gostamos 
nada de acasos.  
Injustamente! É que, apenas os acasos temos as condições absolutamente 
necessárias para o progresso e a inovação.  
 
Afinal, o sistema mais bem-sucedido do nosso universo – a evolução – está 
baseado no princípio do acaso. Sem “Trial and Error“ não haveria vencedores 
no reino animal e vegetal. Vince Ebert mostra o que se pode aprender a partir 
da natureza sobre estratégias de sucesso e como os cientistas bem-sucedidos 
e os fundadores das empresas utilizam, de forma propositada, esses acasos 
para o seu próprio benefício.  
Aborda as estratégias empresariais necessárias para existir flexibilidade 
durante o acontecimento de circunstâncias imprevisíveis e, dessa forma, 
permanecerem inovadores. Dê uma hipótese ao acaso! 
   
Sobre o palestrante: 
 
Vince Ebert nasceu em 1968, em Amorbach, no Odenwald e estudou Física na 
Universidade Julius-Maximiliam em Würzburg. Inicialmente trabalhou como 
consultor corporativo na Ogilvy & Mather Dataconsult e, mais tarde, na 
investigação de tendências e mercados na empresa Publicis Frankfurt. 
Paralelamente iniciou, em 1998, a sua carreira como humorista de cabaré. O 
seu objetivo: a mediação de contextos científicos naturais e sociais com as leis 
humorísticas. Os seus espetáculos de palco são: “A Física é sexy“ (2004), 
“Pensar recompensa“ (2007), “A liberdade é tudo“ (2010) e “Evolução“ (2013) 
tornaram-no no humorista sobre ciência mais conhecido e que tem a 
capacidade de divertir, desde o leigo até ao especialista na matéria, sempre 
com muito humor. Desde Setembro de 2016 está em tournée pela Alemanha, 
Áustria e Suíça com o seu programa atual e título peculiar “O futuro is the 
Future“. 
O seu primeiro livro “Pense por si! Senão há outros que o fazem por si!” esteve 
durante dois anos, consecutivamente, na lista de Bestsellers, com vendas a 
rondar os 400.000 exemplares. Em 2011 lançou o seu segundo livro “Liberte-
se! Senão ninguém o faz por si”. Vincent participa numa breve rubrica, antes do 
telejornal, no canal alemão ARD “Sabedoria antes das oito – oficina“ onde ele 
faz uma abordagem sobre pequenos e grandes fenómenos da vida cotidiana. 
No seu terceiro livro “Mantenha-se curioso!“, que foi lançado em Outubro de 
2013, Vince responde a questões peculiares sobre a vida cotidiana, da mesma 
forma como o faz no seu programa televisivo. O seu livro atual “Imprevisível“ foi 
lançado nos inícios de 2016 e está, desde então, na lista dos Bestsellers. 
 
 
Programa: Sábado à noite 
 
Diversão e entretenimento 
 
Após um dia intenso, com conferências magníficas, apresentações 
inspiradoras, chegará o momento para conhecer outros participantes dançar, 
relaxar e divertir-se. Em 2016 estiveram presentes 1500 pessoas. 
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Alojamento e local do evento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hotel Hilton 
Düsseldorf 
 
Georg-Glock-Straße 20,  
40474 Düsseldorf - Alemanha 
 
O hotel é bem localizado, a poucos minutos do 
aeroporto 
 
A nossa representação internacional:  
Portugal	e	Angola;	Espanha;	tália;	Reino	Unido	e	América	Latina 


