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1

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, no horário das quatorze

2

horas e quarenta minutos, na sala de reuniões cinco, no quinto andar da torre dois do Bloco A

3

da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, cinco mil e um,

4

Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião do Colegiado do curso de

5

Bacharelado em Neurociência dessa Universidade, previamente convocada pelo professor

6

Peter Maurice Erna Claessens, coordenador pro tempore, com a presença dos seguintes

7

participantes: vice-coordenadora pro tempore Cristiane Otero Reis Salum; e as docentes do

8

colegiado pro tempore: Elizabeth Teodorov e Paula Ayako Tiba. Iniciou-se a sessão com um

9

esclarecimento da professora Elizabeth: de acordo com as informações da biblioteca, as

10

compras dos livros impressos estão paralisadas, visto que estão priorizando a compra de livros

11

eletrônicos. Ela ressaltou que os livros futuramente comprados serão apenas para a graduação,

12

pois os livros para a pós-graduação serão comprados com a verba da FAPESP (Fundação de

13

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo). Informou, também, que fará um projeto para

14

esta Fundação solicitando técnicos para ajudarem os bibliotecários a disponibilizarem os

15

livros não catalogados, visto que, há pouco profissionais na UFABC para cadastrarem os

16

livros adquiridos. Decidiu-se a professora Elizabeth fará uma lista de compra para os livros da

17

pós-graduação e a professora Paula montará a lista de compra da graduação. Em seguida, a

18

professor Paula comunicou que entregou o relatório do PPA 2012-2015 (plano plurianual) e

19

que houve um questionamento da Propladi (Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

20

Institucional) em relação aos itens duplicados entre o CMCC e o Núcleo de Cognição. Ela

21

esclareceu que isso ocorreu, pois o gasto com a graduação é separado do gasto com pesquisa.

22

Ela também comentou sobre elaboração do formulário de avaliação das disciplinas, visto que
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é a responsável pela criação deste documento. O professor Peter informou que a ProGrad está

2

criando este formulário e sugeriu ao Colegiado aguardar o pronunciamento desta Pró-reitoria

3

sobre o assunto. Aprovada esta decisão. Contudo, decidiu-se que o Colegiado sugerirá a

4

aplicação dessa avaliação ainda neste quadrimestre. A professora Cristiane enfatizou a

5

importância de se publicar o resultado deste processo aos alunos e docentes. Passou-se para o

6

próximo assunto. Colocou-se em votação a alteração a data da apresentação, aos alunos e

7

docentes, do curso e do colegiado do BNC. Esta apresentação que inicialmente seria no dia

8

dois de junho deste ano, contudo, passaria para o dia nove do mesmo mês e ano. Aprovada.

9

Neste evento o Colegiado convidará um aluno para participar das reuniões destes membros.

10

Deliberou-se que esse discente será escolhido entre os participantes da reunião marcada para o

11

dia nove de junho. O critério para essa escolha será: a) maior número de disciplinas cursadas

12

para o curso de neurociência; b) maior CR (coeficiente de rendimento); c) maior nota nas

13

disciplinas específicas do BNC (utilização da média ponderada). O próximo assunto tratou

14

sobre a autorização do curso do bacharelado em neurociência. O coordenador informou que

15

essa autorização está estacionada, pois se aguarda a resposta do MEC (Ministério da

16

Educação). A professora Cristiane se dispôs a ajudar na cobrança para agilizar esse processo.

17

Logo após tratou-se sobre a retificação do catálogo das disciplinas de 2010. Deliberou-se que

18

o professor Peter fará essa conferência. Em seguida, designou-se que a professora Paula

19

Ayako Tiba será a coordenadora didática cuja responsabilidade será conferir as ementas das

20

disciplinas ligadas ao BNC. O próximo item tratou sobre a leitura da ata anterior. Aprovada.

21

Posteriormente foi apresentado o planejamento das disciplinas. O coordenador destacou que

22

as disciplinas de responsabilidade do BNC iniciarão no terceiro quadrimestre de dois mil e

23

treze. Deliberou-se que será feita uma consulta para verificar a quantidade de docentes

24

interessados em lecionar as disciplinas do BNC e, posteriormente será discutida a contratação
2
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de novos docentes para auxiliar a ministrar estas disciplinas. Logo após, analisaram as

2

perguntas enviadas pelos alunos. Decidiu-se que as respostas serão discutidas por e-mail e,

3

por fim, disponibilizadas aos discentes. Em seguida, foi apresentado o site feito pelos alunos.

4

Aprovado. Depois, a professora Elizabeth informou que está em construção o site do BNC,

5

destacou que já existe um sistema pré-definido. O coordenador solicitou um protótipo para a

6

próxima semana. Ratificou-se que a reunião para apresentação do curso e do Colegiado será

7

no dia nove de junho de dois mil e onze. Decidiu-se que os critérios para a participação dos

8

discentes na plenária serão definidos em uma reunião posterior. Em seguida, tratou-se sobre o

9

estande do BNC no evento UFABC para todos. Essa discussão será realizada por e-mail. Por

10

último tratou-se sobre a contribuição do BNC para outros eventos, por exemplo, a Semana do

11

CMCC. Decidiu-se que o assunto voltará em uma próxima reunião. Nada mais havendo a

12

tratar, o professor Peter agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas

13

e trinta minutos, da qual, para constar, eu, Elaine Konno Rocha,_____________ secretária

14

executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.
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