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Ata nº 02/2017/CMCC-BNC

1

Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete no horário das onze

2

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

3

São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC - UFABC, situada à

4

Alameda da Universidade, s/n, Anchieta, São Bernardo do Campo, São Paulo, realizou-

5

se a segunda reunião do ano do colegiado do curso de Bacharelado em Neurociência

6

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

7

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

8

Caetano (coordenador), Raphael Yokoingawa de Camargo (vice-coordenador), João

9

Ricardo Sato, Marcela Bermudéz Echeverry, Tatiana Lima Ferreira e Attalya Karolyne

10

Santos Felix (discente). Informes: Andamento das redistribuições e professor visitante:

11

O coordenador informou sobre o andamento referente aos três pedidos de

12

redistribuição dos docentes, Abrahão Baptista (UFBA), Alexandre Okano (UFRN) e

13

Patrícia Vanzella (UNB) que tiveram suas vagas aprovadas pelo conselho de centro e

14

pela comissão de vagas da UFABC respectivamente e atendendo também as

15

exigências do Ministério da Educação (MEC), mas comunicou que segundo

16

informações da PROPLADI a previsão orçamentária não prevê atualmente a

17

disponibilidade de verba para os pagamentos de despesas desses docentes, e

18

complementou lembrando que o início das atividades do professor Abraão estava

19

previsto para o terceiro quadrimestre/2017, e dessa forma afetando o planejamento da

20

alocação didática para o referido quadrimestre. Com relação à alocação didática o

21

professor Raphael Camargo apresentou uma planilha com a distribuição para o terceiro

22

quadrimestre de dois mil e dezessete, e com a defasagem causada pela ausência do

23

professor Abrahão Baptista. O professor Raphael consultará alguns docentes do curso

24

que substituirão o professor Abrahão nas disciplinas que seriam ministradas pelo

25

referido docente. Andamento dos concursos abertos para o BNC: O coordenador

26

informou que estão em andamento os concursos, para preenchimento de uma vaga
1
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27

para professor adjunto em neurociência computacional, uma vaga para professor

28

adjunto em neurociência cognitiva, e uma vaga para professor visitante em

29

neurociência aplicada. Os concursos para professor adjunto ocorrerão no mês de

30

setembro deste ano. As bancas julgadoras desses concursos já foram definidas e

31

aprovadas pelo conselho de centro do CMCC. Já a banca do concurso para

32

preenchimento de uma vaga de professor adjunto em neurobiologia e professor

33

visitante em desenvolvimento neural e cognitivo ainda deve ser definida e ser

34

submetida para apreciação do Conselho de Centro do CMCC no mês de Agosto.

35

Eleições para nova composição do colegiado e coordenação do BNC: O coordenador

36

informou que será publicado nesta semana o edital para renovação deste colegiado e

37

coordenação, e que esta será a última reunião com os atuais membros. O coordenador

38

citou que já tomaram posse oito candidatos discentes na plenária do Bacharelado em

39

Neurociência. Ordem do dia: Aprovação da ata da I Reunião ordinária do colegiado do

40

BNC: Foi aprovada por unanimidade pelo colegiado, desde que sejam efetuadas as

41

alterações apresentadas pelo coordenador. Solicitação de reunião do Núcleo Docente

42

Estruturante (NDE) para discutir o balanço entre eixos: Foram sugeridas pelo colegiado

43

que na próxima reunião do NDE se verificasse as necessidades do curso em longo

44

prazo. Além disso, por solicitação da PROGRAD, O NDE deve se debruçar sobre a

45

adequação da disciplina “estudo dirigido” para o Bacharelado em Neurociência. O

46

colegiado decidiu que talvez coubesse também ao NDE definir as estratégias de

47

estágio e o que se espera dele com relação às mudanças nas regras que estão por vir,

48

sendo uma delas a proposta de redução do número de estágios obrigatórios pelos

49

alunos do BNC. O professor João Sato, coordenador de estágios, explicou que

50

atualmente

51

supervisionados com a opção de aproveitamento de outras atividades para validação

52

como estágio supervisionado, como por exemplo, iniciações científicas. Disse que em

53

sua opinião seria importante manter o estágio nas atuais condições, pois, ele

54

proporciona ao discente adquirir experiências e desafios fora da universidade. Ele

os

discentes

devem

completar

2

obrigatoriamente

três

estágios
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55

ressaltou que seria interessante manter o CPK exigido para reconhecimento das

56

atividades como estágios obrigatórios superior a 0,5. Expediente: Acompanhamento

57

dos egressos: Com o intuito de facilitar o acompanhamento da vida dos egressos foi

58

sugerida em reunião a elaboração de um formulário para preenchimento por parte dos

59

mesmos, mas devido à mudança no corpo colegiado esta atividade será deixada para a

60

próxima gestão. Avaliação discente e docente do BNC: A PROGRAD enviou a planilha

61

contendo as avaliações discentes e docentes a respeito das disciplinas do BNC. No

62

geral, as avaliações foram positivas tanto dos discentes quanto dos docentes

63

participantes. Manual para novo/antigos docentes: o manual foi elaborado pela discente

64

Attalya,

65

credenciamento e descredenciamento de docentes no BNC: O colegiado decidiu deixar

66

para a próxima gestão decidir e elaborar uma resolução com as regras de

67

credenciamento e descredenciamento de docentes. Nada a mais havendo a tratar, o

68

professor Marcelo Salvador Caetano agradeceu a presença de todos e encerrou a

69

sessão às doze horas e trinta e nove minutos, da qual, para constar, eu, Christian Ryu

70

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

porém, sua finalização

caberá

à próxima

Christian Ryu Yasuhara
Assistente em Administração

Marcelo Salvador Caetano
Coordenador do Curso
3

gestão.

Regras

para o

