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Considerado o objeto mais complexo do universo conhecido pelo homem, o cérebro humano (ou o encéfalo) é
responsável pela geração dos fenômenos do movimento, dos sentidos, da memória, da emoção e da consciência,
que juntos caracterizam a incrı́vel experiência humana. Na mais ı́ntima natureza de seus mecanismos de funcionamento, encontram-se fenômenos e conceitos familiares da engenharia elétrica, como correntes, tensões,
circuitos e oscilações. Com essa inspiração, a empreitada cientı́fica de observar e controlar o encéfalo através
da eletricidade, que remonta há muito séculos atrás e atravessa a história com sinais na ficção e na cultura pop,
tem hoje atingido incrı́veis conquistas em benefı́cio do indivı́duo. Hoje, somos capazes de observar estrutura e
funcionamento do sistema nervoso em seus mais finos detalhes, bem como de controlar a atividade neural com
eletricidade (mesmo luz!), a fim de tratar uma série de desordens neurológicas como o Parkinson e a epilepsia,
bem como de recuperar a audição, a visão e o movimento em indivı́duos com deficiências destas funções. Nesta
palestra, o Prof. Vinı́cius Cota (LINNce/DEPEL) falará da neuroengenharia, suas técnicas e ferramentas, como os
revolucionários neurochips (ASIC), das suas incrı́veis possibilidades e de seus imensos desafios. Também apresentará os resultados da sua pesquisa na área visando o tratamento da epilepsia e comorbidades por estimulação
elétrica dessincronizante e em malha fechada. Por fim, discutirá os trabalhos em andamento e as perspectivas
com o objetivo de fortalecer as parcerias e consolidar a excelência da pós-graduação da UFSJ.

Biografia
O Prof. Dr. Vinı́cius Rosa Cota é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2002. Com grande
interesse interdisciplina, envolveu-se desde cedo na graduação com pesquisa na área de engenharia biomédica trabalhando no Núcleo
de Neurociências do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, sob orientação do Prof. Dr. Márcio Moraes. Seguiu para o doutorado em
Bioinformática na mesma instituição e com o mesmo orientador, onde pesquisou relações de hiperexcitabilidade e hipersincronismo neural nos fenômenos epilépticos para então propor e testar estratégias em neuroengenharia para predição e supressão de crises. Durante
seu doutorado, desenvolveu todo o sistema de instrumentação biomédica para registro eletrofisiológico e estimulação elétrica do tecido
neural. Os resultados da sua tese, defendida em 2007, geraram diversos artigos cientı́ficos e a base da sua linha de pesquisa atual, bem
como deram origem à patente, concedida em 2019, de uma inovadora estratégia de estimulação elétrica denominada NPS (Non-periodic
stimulation). Em seu pós-doutorado no Instituto Internacional de Neurociências de Natal – Edmond and Lily Safra, Vinı́cius Cota investigou, sob orientação do neurocientista Sidarta Ribeiro (Instituto do Cérebro, UFRN), a função dos mecanismos do sono na formação e
consolidação das memórias, usando a técnica eletrofisiológica de registro de múltiplas unidades neuronais. Ingressou na UFSJ em janeiro
de 2009 e no Departamento de Engenharia Elétrica em maio de 2015. É professor da engenharia elétrica lecionando eletrônica analógica
e digital e membro do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica CEFET-MG/UFSJ, onde leciona Neuroengenharia e Análise e
Modelagem de Sistemas Biológicos. Por fim, é o coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Neuroengenharia e Neurociências, onde
realiza suas pesquisas em neuroengenharia com a colaboração de um grupo multidisciplinar de biólogos, fisioterapeutas e engenheiros
eletricistas.
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