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Bacharelado em Neurociência - BNC 1 

ATA Nº 4/2011 2 

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze, no horário das doze horas e dez 3 

minutos, na sala de reuniões 2, no quinto andar do Bloco A da Universidade Federal do ABC - 4 

UFABC, situada à Avenida dos Estados, cinco mil e um, Bairro Bangu, Santo André, São 5 

Paulo, realizou-se a reunião da Coordenação do curso de Bacharelado em Neurociência desta 6 

Universidade, previamente convocada pelo professor Peter Maurice Erna Claessens, 7 

coordenador pro tempore, com a presença dos seguintes participantes: vice-coordenadora pro 8 

tempore Cristiane Otero Reis Salum; e professora Elizabeth Teodorov. Iniciou-se a sessão 9 

com os informes. O professor Peter informou que o servidor Fernando Matias, da ProPlaDI 10 

(Pro-reitoria de planejamento e desenvolvimento institucional) enviou os documentos 11 

necessários para o cadastro do curso de Bacharelado em Neurociência  junto ao MEC 12 

(Ministério da Educação), porém não se sabe se a carta com justificativa que havia sido 13 

redigida pela Coordenação foi enviada com os documentos. Em seguida, foi discutido o 14 

primeiro item da pauta, que era a aprovação da ata número três do ano de dois mil e onze. 15 

Foram discutidas as correções necessárias e aprovada a redação final. Passou-se então ao 16 

próximo item a ser discutido, que era a finalização da atribuição didática para o terceiro 17 

quadrimestre. O coordenador informou que a distribuição da carga horária já foi feita e que 18 

esta foi negociada pelo professor Edson Pinheiro Pimentel junto aos outros centros, porém 19 

precisará ser redistribuída pois a professora Tatiana Lima Ferreira ficou sobrecarregada. O 20 

professor Peter complementou, então, que já conversou com as professoras Paula Ayako Tiba 21 

e  Raquel Vecchio Fornari (será nomeada em breve) e que as mesmas concordaram em 22 

assumir parte dessas disciplinas, outra parte será negociada com a professora Marcela 23 

Bermúdez Echeverry. Em seguida, o professor Peter informou que houve uma reunião com os 24 

docentes para que todos sugerissem quais seriam as disciplinas de Neurociência ofertadas 25 

para o próximo ano e que estas sugestões foram enviadas para a ProGrad (Pro-reitoria de 26 

Graduação), porém ainda não houve retorno. A professora Elizabeth comentou que ela 27 

acredita que as disciplinas Introdução à Neurociência, Neurobiologia Molecular e Celular e 28 

Psicofarmacologia não devam ser ofertadas no mesmo quadrimestre pois são, de alguma 29 

forma, sequenciais. A professora Cristiane discordou em parte, dizendo que a sequência seja 30 

sugerida para o aluno, mas que fosse considerado como pré-requisito para cursar as duas 31 

últimas disciplinas citadas apenas Introdução à Neurociência. Foi acrescentado que o 32 

planejamento para 2012 não é o definitivo, e que, conforme as disciplinas serão ofertadas 33 
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segundo a grade sugerida, a sequência de disciplinas é exatamente a proposta pela profa. 1 

Elizabeth. Em seguida, a vice-coordenadora informou que participou de uma reunião a 2 

respeito dos laboratórios didáticos no campus de São Bernardo do Campo e que estes serão 3 

provisórios até que o novo bloco seja construído. Ficou decidido que a professora Cristiane 4 

ficará responsável pelas plantas desses laboratórios para que estes atendam as necessidades da 5 

área de Neurociência e que as encaminhará para o professor Valdecir Marvulle, diretor do 6 

Centro de Matemática, Computação e Cognição para que este as aprecie. O próximo assunto 7 

da pauta era sobre os Conselhos regionais, os professores presentes discutiram sobre a 8 

possibilidade de entrar em contato com outras universidades federais para auxiliar o processo.  9 

O próximo assunto foi abordado pela professora Elizabeth que falou sobre o evento da 10 

Semana do CMCC, do qual ela faz parte da organização, a mesma informou que as palestras e 11 

workshops já estão acertados e solicitou aos professores Peter e Cristiane que verifiquem 12 

apenas se irão inserir subtítulos às suas palestras, pois os títulos já estão designados. O 13 

próximo assunto foi o planejamento estratégico que deverá ser encaminhado à servidora 14 

Quélita Lidaiana do CMCC e posteriormente para a ProPlaDI. O planejamento foi 15 

apresentado pelo coordenador às professoras presentes e este foi aprovado pelas mesmas, 16 

sofrendo apenas pequenas alterações sugeridas pela professora Cristiane. Os presentes 17 

discutiram, em seguida, a respeito da chamada de discentes para a Coordenação e plenária do 18 

BNC.  Os critérios que serão utilizados para essa escolha serão CPK (Coeficiente de 19 

Progressão Acadêmica) e IK (número de créditos já cursados para o curso de neurociência). 20 

Ficou acertado que o professor Peter fará uma planilha para calcular esses coeficientes e de 21 

que os alunos serão chamados através de cartazes. Os professores irão solicitar a confecção 22 

desses cartazes à professora Paula Ayako Tiba. Em seguida, foi discutida a elaboração da 23 

Resolução de estágio do BNC. Os presentes decidiram convidar os docentes Yossi Zana, 24 

Tatiana Lima Ferreira, João Ricardo Sato e Peter Maurice Erna Claessens para a subcomissão 25 

responsável pela elaboração da Resolução. O professor Peter entrará em contato com os 26 

demais e posteriormente informará à Coordenação se os mesmos aceitaram. Nada mais 27 

havendo a tratar, o professor Peter agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às treze 28 

horas e trinta minutos, da qual, para constar, eu, Thereza Raquel Rodrigues 29 

Silva,_______________, assistente em administração deste Centro, lavrei a presente Ata. 30 

 31 

Peter Maurice Erna Claessens 32 

Coordenador pro tempore 33 

Cristiane Otero Reis Salum                                                                           Elizabeth Teodorov 34 


