Boletim Informativo
Edição 8, Agosto de 2016
Caros discentes e docentes, nesta oitava edição do Boletim Informativo
gostaríamos de destacar o Primeiro simpósio do nosso programa. Foi
também concluído o processo seletivo de 2016.3 e receberemos novos
colegas, além de outros que passarão de nível de mestrado para doutorado. No
campo de bolsas, continuamos com a situação apertada, mas há previsão de
liberação de uma bolsa de doutorado em setembro (CAPES) e outra de
mestrado ou doutorado (UFABC). Foi liberada também a verba ProAP
para uso nos próximos 2 meses. Para finalizar, prof. André Cravo que vai sair
em breve para um longo período de pesquisa no exterior, deu uma entrevista
sobre Neurociência na PUC-SP, junto com um aluno do curso de Bacharelado
em Neurociência, Gabriel Camargo de Carvalho: Clique aqui para assistir.

Informações gerais
 Lançamento de conceitos 2016.Q2: Até dia 09/09
 Disciplinas do próximo quadrimestre: Alocação de professores,
horários e salas.
 Processo seletivo: Parabenizamos os candidatos aprovados para
ingresso no mestrado Esaú Pupo, Marianna Cecyn, Fernanda Ribeiro,
Débora Cardoso, Vanessa Morita, Attalya Felix e Guilherme dos Santos.
Para o doutorado foram aprovados Juliane Ikebara e Arthur Fetrin.
 Moção pelo reconhecimento do papel estratégico da pósgraduação no orçamento da UFABC. Será entregue ao Reitor.
 Fique ligado I: Bolsistas UFABC e CAPES que não concluírem seus
cursos, podem ser obrigados a restituir os valores pagos.
 Fique ligado II: A apresentação do texto definitivo de Dissertação ou
Tese até 90 dias da data da defesa é condição para obtenção do título.
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Próximos eventos e Oportunidades
 Simpósio do PPG-NCG. O simpósio será realizado no dia 26 de
agosto, no período das 12 às 18h, e será aberto com uma palestra de
Profa. Anapatrícia Vilha, Coordenadora da Agência de Inovação da
UFABC.
 Prêmio de Produtividade NC5. Uma iniciativa de reconhecimento e
incentivo da produtividade científica dos discentes e docentes. Os
resultados serão divulgados durante a primeira Plenária de 2017.
 ProAP. A verba ProAP de 2016 será alocada conforme os seguintes
critérios, em ordem de prioridade:
a. Pagamento de taxas de publicação em periódicos.
b. Taxas de revisão técnica e linguística de artigos e capítulos de
livro em preparação ou em processo de revisão.
c. Impressão de painéis para apresentação em eventos científicos.
d. Outros usos.
Submissões de solicitações podem ser realizadas até sexta feira,
dia 26/08. Findo o prazo, serão avaliados todos os casos e
estabelecida a alocação da verba. Os critérios terão como diretriz
a maximização da publicação dos trabalhos dos discentes em
periódicos de alta relevância segundo o Qualis CAPES e fator de
impacto. Todas as solicitações deverão ser entregues na
secretaria da ProPG impressos,
incluindo
carta de
encaminhamento do (a) orientador (a) com justificativa e
documentos comprovatórios.

2

UFABC

PPGNC5

Boletim Informativo
Edição 8, Agosto de 2016
Próximos eventos e Oportunidades
 Programa de Apoio a Ações de Extensão. Está aberta uma
chamada para apresentação de propostas de projetos, cursos e eventos
no ano de 2017. Uma das possibilidades é propor um curso de férias em
neurociência e cognição que fará, em parte, o papel de uma preparadora
de candidatos ao curso de pós-graduação. O responsável pela proposta
deve ser um docente, mas o curso inteiro pode ser planejado, organizado
e ministrado por discentes do Programa que podem receber até 10 bolsas
de R$ 400. A Coordenação poderá auxiliar proponentes deste tipo de
ações. Uma outra ação possível dentro do escopo deste Edital de
Extensão é a organização do próximo BMBC que a Coordenação do
Programa pretende apoiar. Mais informações aqui.
 Chamada de Propostas de Patentes: O edital visa promover o
depósito de pedidos de patentes de invenção ou modelos de utilidade
para a proteção de soluções tecnológicas (produtos e/ou processos)
desenvolvidas por alunos em decorrência de suas atividades acadêmicas
ou por docentes e demais servidores em decorrência de suas atividades
profissionais na UFABC. Prazo para inscrições: 09/09/2016. :Mais
informações aqui.
 3ª edição do Prêmio UFABC de Inovação. Esta premiação foi
criada para reconhecer e divulgar esforços inovadores da região do
Grande ABC, já inseridos no mercado por empresas e com potencial para
lançamento comercial no mercado realizados por pesquisadores de
universidades ou institutos de pesquisa, a fim de tornar o país
competitivo e dinâmico por meio da geração de inovações tecnológicas.
Prazo para inscrição: 20/09/2016. Mais informações aqui.
 Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação do Grande ABC.
Realização: 18 a 2 de outubro. Inscrições abertas. Mais informações
aqui.
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Estágio à docência 2016.3
 Prazo: 6 a 14/9.
 Disciplinas: NCG-004 e NCG-005.
 Procedimentos
 Os alunos procuram os coordenadores das disciplinas em quais
gostariam de fazer estágio, com anuência dos respectivos
orientadores.
 O aluno, em conjunto com o professor da disciplina, elabora um
PLANO DE ATIVIDADES. Este plano deve ser enviado para o
e-mail paula.tiba@ufabc.edu.br, com cópia ao professor da
disciplina e do orientador o quanto antes. O envio será aceito até a
terceira semana do início do quadrimestre.
 Até duas semanas depois do final do quadrimestre, aluno e
professor da disciplina elaboram e entregam um RELATÓRIO DE
ATIVIDADES, com parecer do professor da disciplina e anuência
do orientador. Este relatório deve seguir MODELO (disponível no
portal) e novamente ser enviado ao e-mail da profa Paula Tiba,
com cópia ao docente da disciplina e orientador.
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