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Ata nº 04/2016/CMCC 

 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis no horário das dez 1 

horas e treze minutos, na sala 265, no segundo andar do Bloco Delta do Campus de 2 

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 4 

quarta reunião de 2016 da Coordenação do curso do Bacharelado em Neurociência 5 

(BNC) desta Universidade, previamente convocada pelo professor Marcelo Salvador 6 

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

Caetano (coordenador), Marcela Bermudéz Echeverry, Yossi Zana, Claudinei Eduardo 8 

Biazoli Jr. (suplente) e Elizabeth Teodorov (suplente). O coordenador iniciou a reunião 9 

com a pauta única referente aos editais de concursos para contratação de quatro 10 

docentes efetivos e dois docentes visitantes.  Informou que a abertura das inscrições 11 

no edital está prevista para o dia primeiro de novembro com duração até trinta de 12 

dezembro deste ano, e devido à escassez do prazo sugeriu levar para consulta o 13 

assunto do adiamento das inscrições na próxima reunião da plenária e na sequencia 14 

para aprovação na reunião do conselho de centro a ser realizada na quarta feira dia 15 

vinte e um de setembro de dois mil e dezesseis. Com relação a necessidade o 16 

coordenador lembrou que atualmente, se algum dos professores credenciados no 17 

curso se ausentar, gera uma defasagem na alocação didática e, por isso, achou melhor 18 

levar a questão para discussão na plenária sobre a argumentação que há 19 

determinadas disciplinas como, por exemplo, neuropsicofarma que possui um grande 20 

número de docentes disponíveis, enquanto outras disciplinas tem um déficit maior de 21 

docentes, e continuou mencionando também os problemas com relação às disciplinas 22 

de opção limitada do eixo computacional, devido à falta de docentes nessa área do 23 

BNC gerando uma defasagem na formação do aluno da neurociência, e na maioria das 24 

vezes são os docentes da área de computação que suprem essa deficiência e, por 25 

isso, a prioridade no momento seria o preenchimento de vagas em neurociência 26 
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computacional, e ressaltou que seria interessante os docentes contratados fazerem 27 

uma ponte com as disciplinas do eixo biológico, e uma maior atuação nas áreas de 28 

física e química por parte dos novos docentes visitantes, e lembrando que apesar do 29 

foco da contratação ser voltado para a graduação, poderia também se pensar na pós-30 

graduação. O coordenador explicou que na possibilidade de acontecer o adiamento 31 

das inscrições, as mesmas devem ser realizadas ainda este ano, pois há o risco do 32 

MEC questionar as necessidades das vagas, e complementou que se for dado 33 

seguimento, a coordenação tem até o dia dezenove de outubro deste ano para informar 34 

o material bibliográfico. O coordenador sugeriu que além das informações obtidas para 35 

definição da contratação através dos levantamentos dos formulários preenchidos pelos 36 

docentes e números de disciplinas de opções limitadas, também fossem levados em 37 

consideração as retificações nas sub-áreas, para se tentar definir alguma coisa sobre 38 

este assunto até a próxima terça feira. Após deliberações o colegiado decidiu por 39 

unanimidade esperar pelo retorno do professor Raphael Yokoingawa de Camargo e 40 

levar o assunto sobre o adiamento das inscrições dos candidatos no concurso para 41 

discussão na próxima reunião da plenária. Nada a mais havendo a tratar, o professor 42 

Marcelo Salvador Caetano agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às dez 43 

horas e quarenta e seis minutos, da qual, para constar, eu, Christian Ryu Yasuhara, 44 

assistente em administração deste centro, lavrei a presente ata. 45 
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