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Ata nº 05/2016/CMCC 

 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis no horário das dez 1 

horas e quinze 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 

quinta 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), Raphael Yokoingawa de Camargo (vice-coordenador), Marcela 8 

Bermudéz Echeverry, Tatiana Lima Ferreira, Yossi Zana e Attalya Karolyne Santos 9 

Felix (discente). Informes: Edital professor visitante sênior: O coordenador iniciou a 10 

reunião, com o informe referente ao edital de professor visitante sênior, informando 11 

sobre o ingresso do professor Armando que solicitará afastamento na sua universidade 12 

para iniciar na UFABC em junho de dois mil e dezessete, e todo esse processo 13 

burocrático leva em torno de seis meses, e por isso ele está impossibilitado de iniciar 14 

suas atividades neste momento. Edital de redistribuição docente: o coordenador 15 

informou que os docentes Alexandre Okano e Abrão foram os aprovados no concurso, 16 

mas que ainda faltam às assinaturas dos reitores de ambas as instituições de origem e 17 

destino. Andamento da nomeação do segundo colocado no edital 168/2015: o 18 

coordenador informou que o docente Richard que obteve a segunda colocação no 19 
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edital 168/2015 está aguardando somente a liberação do visto para que possa ser 20 

nomeado e iniciar suas atividades provavelmente em fevereiro ou março de 2017. 21 

Avaliação docente: O coordenador passou para o último item do informe referente ao 22 

relatório da prograd sobre a avaliação docente, e passou a palavra para a professora 23 

Tatiana que informou ter informações somente do primeiro quadrimestre e que está no 24 

aguardo do segundo e terceiro quadrimestres, e que já espera haver algumas 25 

reclamações com relação ao último quadrimestre, principalmente na disciplina 26 

psicologia cognitiva, mas enfatizou que o mais importante é o programa estar de 27 

acordo com a ementa. Ordem do dia: Aprovação das atas de reuniões passadas: Foi 28 

decidido pelo colegiado que a aprovação das atas de nº 03, 04 e 05/2016 seriam 29 

realizadas através de e-mail. Aprovação da convocação ad-referendum do segundo 30 

colocado no Edital 168/2015: Foi aprovada, por unanimidade pelo colegiado, a 31 

convocação ad-referendum do professor Richard que obteve a segunda colocação no 32 

edital 168/2015. Expediente: Disciplinas do BNC de opção limitada para o BC&T: a 33 

coordenação do BC&T solicitou ao BNC uma lista de disciplinas de opção limitada com 34 

o intuito de facilitar a formação do discente tanto no BC&T quanto no BNC, e por isso a 35 

coordenação do BNC após estudo realizado, apesar das dificuldades do curso ser 36 

enxuto com relação aos outros cursos, apresentou uma lista de disciplinas totalizando 37 

os 58 créditos exigidos pelo BC&T, conforme seguem: obrigatórias: Introdução à 38 

Neurociência, Progressos e Métodos em Neurociência, Neuropsicofarmacologia, 39 

Psicologia Cognitiva, Introdução à Neurociência Computacional, Pesquisa e 40 
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Comunicação Cientifica, Introdução á Inferência Estatística, Neuroetologia, e as 41 

disciplinas de opção limitada: Introdução à Filosofia da Mente, Bases Neurais da 42 

Motricidade, Atenção e Estados de Consciência, Introdução à Psicolinguística e 43 

Neurociência da Linguagem, Tomada de Decisões e Neuroeconomia, Ergonomia 44 

Cognitiva, Neuroarte, Sensação e Percepção. Esse conteúdo foi aprovado pelo 45 

colegiado por unanimidade. Alocação didática 2017.01: para alocação didática do 46 

primeiro quadrimestre de dois mil e dezessete o professor Raphael Camargo sugeriu 47 

que o professor Richard assumisse algumas disciplinas, e que também fosse verificada 48 

a disponibilidade dos laboratórios. Com relação às disciplinas em inglês foi proposto 49 

pelo colegiado, em nível de consulta, enviar uma proposta por e-mail ao professor 50 

Claudinei com o intuito de verificar a possibilidade de ministrar as disciplinas em inglês 51 

e de neuroart. Essa decisão foi aprovada pelo colegiado por unanimidade. Renovação 52 

parcial do Núcleo de Docente Estruturante (NDE): com a saída do docente Yossi Zana 53 

do NDE, o coordenador indicou a professora Tatiana Lima Ferreira, para integrar o 54 

referido núcleo, e após consulta e concordância da referida professora, o colegiado 55 

aprovou por unanimidade sua indicação no NDE de acordo com a resolução 56 

CONSEPE 179. Proposta para auxílio de TAs de laboratórios didáticos no preparo de 57 

aulas: os membros do colegiado sugeriram que os técnicos de laboratórios poderiam 58 

ser mais atuantes no preparo das aulas práticas, facilitando dessa forma suas 59 

atividades, e por este motivo foi proposto que os técnicos participassem também da 60 

parte teórica e em seguida preparassem a parte prática, mas deliberou-se primeiro que 61 
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essa questão deveria ser submetida para análise na CG. Avaliação e acompanhamento 62 

de docentes permanentes e visitantes: – a discente Attalya se prontificou a elaborar um 63 

manual contendo procedimentos para orientação de novos docentes. Revisão do PPC-64 

BNC definição de fluxo de trabalho: o coordenador disse que à revisão das disciplinas 65 

do projeto pedagógico ocorrerá em 13/04/2017 e a alteração do projeto pedagógico em 66 

20/07/2017, então foi sugerida a elaboração de um calendário e reunião com os 67 

representantes dos três eixos em meados de março, o colegiado sugeriu o professor 68 

Claudinei para se reunir com os responsáveis de cada eixo, e essas decisões foram 69 

aprovadas pelo colegiado. Nada a mais havendo a tratar, o professor Marcelo Salvador 70 

Caetano agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às onze horas e 71 

quarenta e oito minutos, da qual, para constar, eu, Christian Ryu Yasuhara, assistente 72 

em administração deste centro, lavrei a presente ata. 73 
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