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Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, no horário das quatorze horas e 4 

quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões R802, no oitavo andar do Bloco B da 5 

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, cinco mil e um, 6 

Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião do Colegiado do curso de 7 

Bacharelado em Neurociência dessa Universidade, previamente convocada pelo professor 8 

Peter Maurice Erna Claessens, coordenador pro tempore, com a presença dos seguintes 9 

participantes: vice-coordenadora pro tempore Cristiane Otero Reis Salum; e a docente do 10 

colegiado pro tempore Paula Ayako Tiba. Iniciou-se a sessão com os informes. O professor 11 

Peter informou que, de acordo com os debates do Comitê de Graduação, em breve poderemos 12 

solicitar livros, para a Biblioteca, na área de graduação e pós-graduação, visto que estas 13 

compras estavam suspensas, por fim, ele ressaltou que os exemplares poderão ser nacionais e 14 

importados. A professora Paula fará uma lista com os livros disponíveis e a mandará para que 15 

os docentes solicitem mais exemplares ou outras obras. Em seguida, o coordenador designou 16 

a Paula Ayako Tiba para ser a responsável por confrontar os livros existentes na Biblioteca 17 

com os livros relacionados nas ementas das disciplinas. A professora Cristiane se dispôs a 18 

revisar as ementas juntamente com a professora Paula. Ela também propôs fazer essa revisão 19 

e trazer na próxima reunião um relatório das disciplinas que precisam de alterações. O 20 

coordenador informou também, que foi criada uma resolução para regulamentar as vistas das 21 

avaliações para os alunos e que possivelmente será aplicada neste quadrimestre. Destacou que 22 

este documento exigirá que o docente mostre a avaliação corrigida para o aluno. O último 23 

informe tratou sobre a avaliação da divulgação do curso nos eventos realizados: a) no UFABC 24 

para todos - houve uma grande procura pelo estande do curso; b) na palestra sobre o curso – 25 

houve problemas com a divulgação e a procura foi pequena, contudo, a apresentação foi 26 

filmada e será divulgada no site do BNC. Passou-se para o primeiro item da pauta. Leitura da 27 

ata 02/2011. Aprovada. O professor Peter informou que conversara com a Eliane Cristina da 28 

Silva Nascimento do DAE (Departamento de Assuntos Educacionais) e com o Fernando da 29 

ProPlaDI (Pro-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional) sobre o pedido de 30 

autorização do curso do BNC e  eles relataram que um curso novo não é automaticamente na 31 

autorizado e por isso é necessário a convencer alguns servidores do MEC sobre a importância 32 



 

 

deste curso. Deliberou-se que o coordenador e a vice-coordenadora elaborarão uma carta com 1 

os argumentos sobre a empregabilidade dos bacharéis em neurociência e depois enviarão aos 2 

demais membros deste Colegiado para revisão. Deliberou-se também a importância do apoio, 3 

através de carta, de outros docentes e outros órgãos ligados ao curso, por exemplo, solicitar 4 

senhor Marcos Vinicius Chrysóstomo Baldo da Sociedade Brasileira de Neurociência e 5 

Comportamento – SBNeC apoio nesta questão. Ao final da discussão, designou-se a 6 

professora Elizabeth Teodorov para verificar com os Conselhos Profissionais os campos em 7 

que o neurociencista poderá atuar. O próximo item tratou sobre o planejamento das 8 

disciplinas do terceiro quadrimestre; disciplinas que serão oferecidas são: Introdução a 9 

Neurociência, Neurobiologia do Comportamento e Psicofarmacologia. Resolveu-se que será 10 

verificada a disponibilidade de cada professor em dar estas disciplinas e, posteriormente, 11 

definido o planejamento. Destacou-se a importância de, até o final deste quadrimestre, 12 

definirem as disciplinas que serão oferecidas no Q1.2012. Logo após, determinou-se que a 13 

chamada dos alunos para coordenação e para a plenária deste curso será divulgada através de 14 

cartazes e a inscrição será realizada através do site. Deliberou-se também alterar os critérios 15 

para a escolha deste discente. Aprovados os seguintes critérios: a) coeficiente de progressão 16 

acadêmica - CPk; b) índice de afinidade Ik; e c) maior idade. O último assunto tratou sobre a 17 

Semana do CMCC. Deliberou-se que serão realizadas três palestras ligadas ao tema que será 18 

escolhido. Visto que este assunto estava em expediente, ele voltará na próxima reunião para 19 

discussão. Nada mais havendo a tratar, o professor Peter agradeceu a presença de todos e 20 

encerrou a sessão às dezesseis horas e trinta minutos, da qual, para constar, eu, Elaine Konno 21 

Rocha,_______________, secretária executiva deste Centro, lavrei a presente Ata.22 
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