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Bacharelado em Neurociência - BNC 

ATA Nº 7/2011 

 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, no horário das quatorze 1 

horas e quarenta minutos, na sala de reuniões dois, no quinto andar do Bloco A da 2 

Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à Avenida dos Estados, cinco mil e um, 3 

Bairro Bangu, Santo André, São Paulo, realizou-se a reunião da Coordenação do curso de 4 

Bacharelado em Neurociência dessa Universidade, previamente convocada pelo professor 5 

Peter Maurice Erna Claessens, coordenador pro tempore, com a presença dos seguintes 6 

participantes: vice-coordenadora pro tempore Cristiane Otero Reis Salum; as docentes do 7 

colegiado pro tempore Paula Ayako Tiba e Elizabeth Teodorov. Iniciou-se a sessão com os 8 

informes. O coordenador informou que durante a reunião do CG (Comitê de Graduação) do 9 

último dia dezessete fora apresentado um projeto de um sistema de informática integrado para 10 

consultar as informações acadêmicas. Complementou que neste encontro apresentaram o 11 

catálogo de disciplinas da UFABC. Também fora discutido nesta reunião que será designado 12 

um GT (Grupo de Trabalho) para propor alterações na resolução que normatiza o 13 

credenciamento dos novos docentes e esclareceu que um novo credenciamento será realizado 14 

em breve. A professora Paula sugeriu consultar informalmente quais docentes se 15 

credenciariam no BNC, assim esta Coordenação teria uma estimativa de quantos professores 16 

se cadastrariam, assim antecipariam parte dos trabalhos do CG. O professor Peter ficou 17 

responsável por esta tarefa, porém, antes ele consultará o pró-reitor de graduação, professor 18 

Derval dos Santos Rosa, e a professora Denise Consonni para verificar se este ato não 19 

infringiria alguma resolução. Logo após a professora Cristiane perguntou sobre o processo 20 

para registro do curso. O coordenador respondeu que, de acordo com o servidor Fernando 21 

Matias, os documentos estão tramitando. Posteriormente, a professora Elizabeth perguntou se 22 

os três estágios obrigatórios para o curso do BNC devem ser realizados em laboratórios de 23 

pesquisa e em indústrias. A professora Cristiane esclareceu que a única exigência é que um 24 

dos estágios seja acadêmico. A professora Elizabeth comentou sobre uma reportagem em que 25 

o professor Miguel Angelo Laporta Nicolelis vislumbrava que o chute inicial da copa do 26 

mundo de dois mil e quatorze poderia ser dado por um tetraplégico através do 27 

supercomputador Blue Gene. Ela complementou que em uma novela da rede Globo fora 28 

comentado sobre aulas de neurociência. Diante disto, ela afirmou que a neurociência está cada 29 
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vez mais sendo divulgada. Passou-se para a ordem do dia.  Apresentou-se a ata 06/2011. 1 

Aprovada. Logo após discutiu-se sobre matrículas e turmas das disciplinas do BNC para o 2 

primeiro quadrimestre de 2012. Aprovado com a seguinte alteração: solicitar a troca de sala 3 

da disciplina Introdução a Neurociência ou realizar o overbook dessas matrículas. 4 

Apresentou-se o relatório do sistema música e a alocação didática para o primeiro 5 

quadrimestre de dois mil e doze. Após a análise da lista de disciplinas e docentes, foram 6 

alocados os docentes para as disciplinas. Ao final desta discussão, deliberou-se que a 7 

professora Paula consultará sobre: a) quais docentes têm interesse em lecionar disciplinas do 8 

BC&T (Bacharelado em Ciência e Tecnologia); b) quantos créditos gostariam de dar no 9 

primeiro quadrimestre do próximo ano; e c) quais disciplinas gostariam de lecionar na pós-10 

graduação. Em seguida a professora Cristiane questionou sobre os pedidos de monitores. O 11 

professor Peter esclareceu que solicitou monitores para todas as disciplinas. Passou-se para o 12 

próximo item: avaliação das disciplinas lecionadas. O professor Peter sugeriu fazer uma 13 

avaliação paralela, visto que o formulário do sistema centralizado da Pró-Reitoria de 14 

Graduação não está pronto. Ele deliberou que designará os professores: Cristiane Otero Reis 15 

Salum, Paula Ayako Tiba, Tatiana Lima Ferreira e Yossi Zana para comporem um GT que 16 

apresentará uma proposta para normatizar a aplicação dos questionários para avaliação das 17 

disciplinas de responsabilidade do BNC. A professora Paula será a responsável pelo envio do 18 

questionário neste quadrimestre. Em seguida tratou sobre o próximo assunto: sistemática de 19 

arquivamento material didático utilizado no último quadrimestre deste ano. A professora 20 

Cristiane sugeriu a compra de um HD externo para salvar o material didático. Decidiu-se que 21 

a professora Paula solicitará aos docentes da Cognição que enviem o material utilizado nas 22 

aulas. Logo após, discutiu-se sobre a proposta do discente Wesley: integração dos sites da 23 

Pós-graduação em Neurociência, do Núcleo de Cognição e Sistemas Complexos e do BNC. A 24 

professora Elizabeth lembrou que o coordenador do Núcleo de Cognição e Sistemas 25 

Complexos, João Ricardo Sato, não é favorável à integração da informação do Núcleo com os 26 

demais setores no âmbito da Neurociência. O coordenador esclareceu que a proposta seria um 27 

único portal, porém com menu diferente. Ele complementou que uma vantagem é não repetir 28 

as informações nos três sites e que os discentes Wesley H Godoy e Wesley Oliveira 29 

trabalharão na parte técnica e a servidora Cristiane Chagas Castellani dos Santos seria a 30 

responsável por gerenciar o conteúdo. Decidiu-se que os alunos deverão apresentar a proposta 31 

para análise desta Coordenação. Passou-se para o item do expediente: fazer um cronograma 32 

para extinção desta Coordenação pro tempore. O professor Peter comentou que o professor 33 

Derval solicitara que seja realizada a eleição da Coordenação do BNC até abril do próximo 34 
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ano, para que a posse seja oficializada até maio deste mesmo ano. Este assunto será discutido 1 

em uma próxima reunião. Ao final a professora Paula sugeriu voltar a discussão sobre as 2 

ementas das disciplinas. A professora Elizabeth lembrou que há algum tempo já foram 3 

distribuídas as responsabilidades sobre as diversas ementas, e que os professores que as 4 

receberam poderiam continuar este trabalho. Deliberou-se que na próxima reunião será 5 

apresentado o cronograma para a execução desta tarefa e que ela seja cumprida até o início do 6 

primeiro quadrimestre de dois mil e doze. A professora Paula enviará um e-mail com as 7 

propostas para serem averiguadas na próxima reunião. Por fim, professora Elizabeth sugeriu 8 

que a próxima reunião desta Coordenação seja às dez horas e trinta minutos do dia quatorze 9 

de dezembro de dois mil e onze. Aprovado. Nada a mais havendo a tratar, o professor Peter 10 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dezessete horas e dois minutos, da qual, 11 

para constar, eu, Elaine Konno Rocha, _______________, secretária executiva deste Centro, 12 

lavrei a presente Ata. 13 

 14 

 15 

Peter Maurice Erna Claessens 16 

Coordenador pro tempore  17 
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Cristiane Otero Reis Salum                                                                              Paula Ayako Tiba                                                                           20 
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Elizabeth Teodorov             22 


