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Ata da Plenária nº 02/2017/CMCC/BNC 

 

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete no horário das doze 1 

horas e dez minutos, na sala A1-S103, no primeiro andar do Bloco Alfa um do campus 2 

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

Alameda da Universidade, s/n, Anchieta, São Bernardo do Campo, São Paulo, realizou-4 

se a segunda reunião do ano de dois mil e dezessete da Plenária do curso de 5 

Bacharelado em Neurociência (BNC) desta Universidade, previamente convocada pelo 6 

professor Raphael Yokoingawa de Camargo (vice-coordenador) com a presença dos 7 

docentes: Marcelo Salvador Caetano (coordenador), Claudinei Eduardo Biazoli Junior, 8 

Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro, Fúlvio Rieli Mendes, Katerina Lukasova, Marcelo 9 

Bussotti Reyes, Maria Teresa Carthery Goulart, Paula Ayako Tiba, Peter Maurice Erna 10 

Claessens, Raquel Vecchio Fornari, Tatiana Lima Ferreira e Yossi Zana e a discente 11 

Attalya Karolyne Santos Felix. 1º Informe: O vice-diretor do centro de matemática, 12 

computação e cognição (CMCC) professor Marcelo Bussotti Reyes informou sobre a 13 

decisão da reitoria de distribuir quarenta vagas de professor adjunto, sendo onze vagas 14 

desse total destinadas ao CMCC, que após a análise realizada pela diretoria do centro 15 

com relação às prioridades dos cursos decidiu por distribuir nove vagas para o 16 

bacharelado de matemática, uma vaga para a licenciatura de matemática e uma vaga 17 

para o bacharelado de neurociência, e complementou dizendo que a decisão das nove 18 

vagas para a matemática se deve pela grande demanda de docentes desta área para 19 
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as disciplinas dos BIs. 2º Informe: O coordenador professor Marcelo Salvador Caetano 20 

informou que está em andamento o processo de admissão dos docentes Alexandre 21 

Okano (UFRN) e Abrahão Baptista (UFBA) com início de ambos previstos para o 22 

terceiro quadrimestre deste ano, e o professor Richard está resolvendo problemas 23 

burocráticos com o visto antes do início das suas atividades. Ordem do dia: Definição 24 

da área do concurso e preparação do edital para uma vaga destinada ao BNC: O vice-25 

coordenador mencionou que o edital para o concurso da vaga destinada ao 26 

bacharelado de neurociência precisa estar pronto até a reunião do ConCMCC que 27 

ocorrerá no mês de julho de dois mil e dezessete. A plenária levantou o problema de 28 

ter de determinar a área do edital num curto período de tempo. O vice coordenador 29 

lembrou que para o levantamento das necessidades do eixo deve ser levado em 30 

consideração o fato de haver atualmente docentes que pertencem a dois eixos 31 

simultaneamente, como ocorre hoje nos eixos computacional e biológico. O vice diretor 32 

comunicou que será publicado o edital para as quarenta vagas, pois a urgência da 33 

contratação ocorreu sobre todos os cursos. O vice coordenador fez a proposta a de 34 

publicar um edital genérico em trinta e um de agosto deste ano, ofertando uma vaga 35 

com área a ser definida posteriormente, de modo que as áreas teriam tempo para 36 

avaliar onde a demanda é maior. Após deliberações a coordenação colocou a proposta 37 

para votação, sendo o resultado de: doze membros votaram a favor do 38 

encaminhamento, nenhum voto para outra possibilidade, e duas abstenções. O vice 39 

coordenador apresentou também que no concurso da área de neurociência teórica e 40 
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computacional de 2016, foi erroneamente atribuída apenas uma vaga, sendo que o 41 

correto seria a atribuição de duas vagas. Após deliberações, a coordenação 42 

apresentou a proposta para votação de abertura de novo concurso, na área de 43 

neurociência teórica e computacional, com uma vaga. Aprovado por unanimidade. 44 

Nada mais havendo a tratar, o vice coordenador professor Raphael Yokoingawa de 45 

Camargo agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão as treze horas e trinta e 46 

oito minutos, da qual, para constar, eu, Christian Ryu Yasuhara, assistente em 47 

administração deste centro, lavrei a presente ata. 48 
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