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Em maio de 2019 o Prof. Paulo Boggio realizou a primeira missão nos EUA. O projeto liderado pelo 

prof. Paulo integra pesquisadores de várias universidades e muitos deles participam ativamente da 

Social and Affective Neuroscience Society. Assim, para otimizar a missão e, com isso, realizar mais 

atividades em uma única visita, o Prof. Paulo participou do evento anual da Sociedade em Miami 

reunindo-se com os seguintes pesquisadores do seu projeto no PrInt: Profa Thalia Wheatley 

(Darmouth College), June Gruber (Colorado University) e Sabrina Marques (Western Connecticut 

State University. Além disso, reuniu-se com a pesquisadora Diana Tamir da Universidade de 

Princeton que passou então a compor a equipe de pesquisadores internacionais desse PrInt.  

Nas reuniões realizadas com esses pesquisadores foram estabelecidas algumas ações na condução 

dos estudos propostos e com a inserção da Prof. Diana, novos projetos agora compõem o projeto 

no PrInt. Entre as ações planejadas encontram-se as coletas de dados em comunidades indígenas e 

quilombolas e a coleta de dados com estudantes das universidades parceiras.  

Para aumentar a captação de recursos e, o sucesso da proposta, o grupo está preparando um braço 

do projeto a ser submetido ao Templeton Foundation e outro como Projeto Temático à FAPESP. 

Além dessas ações com todo o grupo, algumas reuniões individuais foram realizadas para análise de 

dados já coletado e submissão de artigos científicos. Dessas reuniões, dois artigos foram submetidos 

tendo como autores os Profs. Paulo Boggio e June Gruber. 
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