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Ata nº 01/2017/CMCC-BNC 

 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete no horário das 1 

quatorze horas e dez minutos, na sala 265, no segundo andar do Bloco Delta do Campus 2 

de São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Rua 3 

Arcturus, três, Jardim Antares, São Bernardo do Campo, São Paulo, realizou-se a primeira 4 

reunião do ano da Coordenação do curso do Bacharelado em Neurociência (BNC) desta 5 

Universidade, previamente convocada pelo professor Marcelo Salvador Caetano 6 

(coordenador), com a presença dos seguintes docentes: Marcelo Salvador Caetano 7 

(coordenador), Raphael Yokoingawa de Camargo (vice-coordenador), João Ricardo Sato, 8 

Marcela Bermudéz Echeverry, Tatiana Lima Ferreira e Attalya Karolyne Santos Felix 9 

(discente). Informes: foi informado sobre o andamento da redistribuição dos docentes 10 

Okano, Abraão e Armando que estão com o início das atividades previstas, provavelmente, 11 

para o meio do ano devido ao trâmite burocrático das assinaturas dos dirigentes de ambas 12 

as universidades, e com relação ao professor Richard, que obteve a segunda colocação no 13 

edital de n.º 168/2015, o seu início está previsto ainda para esse quadrimestre, segundo 14 

informações. Foi proposto pelo colegiado, sob a responsabilidade da coordenação, a 15 

elaboração do perfil das vagas nos idiomas inglês e português e sua divulgação nos 16 

principais meios de comunicação (site, e-mails, etc...) visando atingir os candidatos 17 

estrangeiros. Ordem do dia: a) Aprovação das atas das reuniões passadas: O colegiado 18 

aprovou por unanimidade as atas de números três, quatro e cinco das reuniões do 19 

colegiado e as atas de números dois e três das reuniões da plenária ambas realizadas em 20 
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dois mil e dezesseis, mas desde que sejam efetuadas as devidas correções. Expediente: 21 

Esclarecer os alunos sobre a importância dos estágios inclusive os não remunerados: Foi 22 

mencionado que os alunos não leem as informações sobre estágios supervisionados 23 

disponíveis no site do bacharelado em neurociência, por isso, foi decidido criar um grupo 24 

no facebook com o título neuroestágios sob a responsabilidade da discente Attalya para 25 

divulgação das informações. Possibilidade de validação de monitoria como estágio: O 26 

professor João Sato (coordenador de estágios) em sua opinião acha que as atividades de 27 

monitoria não deveriam virar estágio supervisionado, mas o colegiado deliberou que este 28 

assunto vai ser decidido em maio deste ano. Sob o ponto de vista da educação, o 29 

colegiado sugeriu enviar um projeto referente à neuro-educação para os monitores, onde 30 

foi lembrado também que há um termo para monitor/estágio. O coordenador propôs 31 

integrar o assunto dos estágios junto com a revisão do projeto pedagógico para 32 

fechamento até maio deste ano. Avaliação discente das disciplinas do BNC no segundo 33 

quadrimestre de dois mil e dezesseis: A professora Tatiana Lima Ferreira apresentou os 34 

resultados da avaliação realizados pelos discentes, referente às disciplinas: Introdução à 35 

Filosofia da Mente, Pesquisa e Comunicação Científica, Progressos e Métodos em 36 

Neurociência, Neuropsicofarmacologia, Psicologia Experimental, Introdução à Neurociência 37 

Computacional, Desenvolvimento e Degeneração do Sistema Nervoso, Patologias do 38 

Sistema Nervoso Central, Atenção e Estados de Consciência e Tomada de Decisões e 39 

Neuroeconomia, as avaliações foram enviadas via e-mail pelo servidor Christian aos 40 

respectivos docentes e mencionou que no geral os professores foram bem avaliados, com 41 

exceção da última disciplina neuroeconomia que obteve uma crítica negativa, mas a 42 
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professora responsável da disciplina já está ciente da reclamação, e finalizou dizendo que 43 

o programa estava de acordo com a ementa. Manual para novos docentes: A 44 

responsabilidade pela elaboração de um manual de procedimentos para os docentes 45 

ingressantes no bacharelado em neurociência será da discente Attalya Karolyne Santos 46 

Felix. Alocação didática para os segundo e terceiros quadrimestres: o professor Raphael 47 

Camargo disse que a alocação didática referente aos segundo e terceiro quadrimestres 48 

está disponível para divulgação aos docentes do BNC. Fluxo de trabalho para revisão do 49 

PPC: Nesta reunião foi estipulado os meses de março e abril para as discussões intra-50 

eixos (cognitivo, computacional e biológico) e apresentação de propostas de alterações. 51 

Nesta fase, os docentes de cada eixo deverão se reunir para revisar as disciplinas de seu 52 

eixo no que diz respeito à ementa, créditos teóricos e práticos, bibliografia, criação e 53 

extinção, sobreposição de conteúdo com outras disciplinas do próprio eixo e etc., as 54 

reuniões serão convocadas por um representante de cada eixo, designados pelo colegiado 55 

em sua última reunião de 2016, sendo os Profs. Yossi Zana responsável pelo eixo 56 

cognitivo, Raphael Yokoingawa de Camargo responsável pelo eixo computacional e 57 

Tatiana Lima Ferreira responsável pelo eixo biológico. Foi estipulada a data de cinco de 58 

maio de dois mil e dezessete para a conclusão dos trabalhos de cada eixo e envio das 59 

propostas resultantes das discussões intra-eixos a todos os docentes da plenária, 60 

objetivando identificar possíveis implicações entre os eixos, como por exemplo, é provável 61 

que alterações de ementa da disciplina Neuroetologia do eixo-biológico requeiram 62 

adequação na ementa da disciplina Psicologia Experimental do eixo cognitivo. Também 63 

seria uma oportunidade para qualquer docente fazer sugestões referentes a qualquer 64 
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disciplina do curso, mesmo que pertencente a um eixo distinto do seu eixo de afinidade. 65 

Durante o período do recesso acadêmico mais precisamente nos dias vinte, vinte e um e 66 

vinte e dois de maio de dois mil e dezessete e seguindo os moldes do último retiro 67 

acadêmico de dois mil e treze, será realizado um novo retiro acadêmico com o objetivo de 68 

ter uma discussão unificada entre os eixos e revisar cada sugestão apresentada e 69 

elaborando um documento unificando todas as alterações. Em vinte de julho de dois mil e 70 

dezessete será enviada a proposta de alteração do PPC do BNC à Comissão de 71 

Graduação. E em três de agosto será realizada uma reunião extraordinária da Comissão 72 

de Graduação para deliberar sobre as propostas de alteração em projetos pedagógicos. 73 

Nada a mais havendo a tratar, o professor Marcelo Salvador Caetano agradeceu a 74 

presença de todos e encerrou a sessão às quinze horas e quarenta e um minutos, da qual, 75 

para constar, eu, Christian Ryu Yasuhara, assistente em administração deste centro, lavrei 76 

a presente ata. 77 

 

 

Christian Ryu Yasuhara 
Assistente em Administração 

 

 

 

Marcelo Salvador Caetano 
Coordenador do Curso 


