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Ata nº 03/2017/CMCC-BNC 

 

Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete no horário das 1 

quatorze horas e quatro minutos, na sala 219, no segundo andar do Bloco Delta do 2 

Campus de São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC - UFABC, 3 

situada à Alameda da Universidade, s/n, Anchieta, São Bernardo do Campo, São 4 

Paulo, realizou-se a terceira reunião do ano do colegiado do curso de Bacharelado em 5 

Neurociência (BNC) desta Universidade, previamente convocada pelo professor 6 

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

Marcelo Salvador Caetano (coordenador), Claudinei Eduardo Biazoli Junior (vice-8 

coordenador), Katerina Lukasova, Raquel Vecchio Fornari, Yossi Zana,  Fúlvio Rieli 9 

Mendes (suplente) e Moisés dos Santos Corrêa (discente). 1. Sessão de Informes: a) 10 

Nova composição da coordenação e colegiado: O coordenador iniciou a reunião com 11 

as boas vindas para a nova composição do colegiado. b) Andamento das 12 

redistribuições e concursos: Foi mencionado que o candidato Walter Hugo Lopez 13 

Pinaya foi o único aprovado no concurso do Edital 194/2016 para professor adjunto da 14 

UFABC, mas recebeu ao mesmo tempo um convite para realizar um pós-doutorado na 15 

Inglaterra. O candidato pretende tomar a posse para garantir a vaga e, em seguida, 16 

solicitar o afastamento para a realização do estágio de pesquisa no exterior. Quanto ao 17 

edital 197/2016, o primeiro colocado foi o candidato Rodrigo Pavão e o segundo 18 

colocado foi o candidato Fábio T. Rocha. Para os concursos de professor visitante 19 

foram aprovados os candidatos Hugo Cogo Moreira (Edital 206/2016) e a candidata 20 

Sílvia Honda Takada (Edital 207/2016). Com relação ao Edital 196/2016 foi informado 21 

que há trinta e sete candidatos inscritos e o professor Claudinei irá acompanhar o 22 

processo. Sobre o andamento das redistribuições o coordenador informou que o 23 

professor Abrahão Fontes Baptista tomou posse e foi credenciado no Bacharelado em 24 

Neurociência em vinte e nove de agosto de dois mil e dezessete de acordo com a 25 

publicação no boletim de serviço de número seiscentos e oitenta. Com relação aos 26 
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docentes Alexandre Okano e Patrícia Vanzella, estes aindam aguardam a finalização 27 

das tramitações junto ao MEC. c) Nova diretriz da PROGRAD para lista e horários de 28 

ofertas de disciplinas: essa demanda será enviada ao NDE para análise e 29 

deliberações. d) Levantamento de preferências didáticas aos docentes via formulário 30 

próprio: o formulário atual vai ser reutilizado para fins de alocação didática e foi 31 

sugerido que a distribuição da alocação deve ser centralizada na direção do CMCC e 32 

não na coordenação de curso. e) Conversa com nova direção do CMCC para 33 

apresentação de demandas do BNC: o coordenador mencionou que após consulta, a 34 

nova direção do centro manifestou positivamente uma abertura para o diálogo com a 35 

coordenação do curso para a apresentação das demandas do BNC. 2) Ordem do dia: 36 

a) Divisão de tarefas no colegiado: O coordenador mencionou que para esta gestão 37 

será implantada a distribuição de tarefas baseado no modelo da pós graduação em 38 

neurociência sob a coordenação do professor Yossi Zana. E foi decidido em reunião as 39 

seguintes atribuições e responsabilidades, conforme segue: A “alocação didática” será 40 

de responsabilidade da coordenação (coordenador e vice coordenador) do curso. A 41 

disciplina “estágio supervisionado em neurociência” continuará sob a responsabilidade 42 

do professor João Ricardo Sato. A “divulgação no website” será de responsabilidade da 43 

professora Katerina Lukasova e do discente Moisés dos Santos Corrêa, sendo uma 44 

boa oportunidade para unificar e divulgar as informações do curso. Ficou decidido que 45 

o professor Yossi Zana será o “Agente de internacionalização” para atender a ARI, 46 

através da realização de atividades de neurociência com conteúdo em inglês. Com 47 

relação a “Convalidação e Equivalência de Disciplinas” ficou decidido que serão de 48 

responsabilidades dos docentes Yossi Zana e João Ricardo Sato. Quanto ao “Projeto 49 

em Ações de Extensão” ficou sob a responsabilidade da professora Katerina Lukasova. 50 

E por fim, sobre o “acompanhamento do projeto pedagógico” que tem como objetivo 51 

acompanhar formalmente os outros docentes e verificar o cumprimento das ementas, 52 

que serão de responsabilidade da professora Raquel Fornari. Complementando esta 53 

pauta de tarefas o professor Yossi sugeriu como uma das atividades para os docentes 54 
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a de estipular horários de atendimento para os jovens talentos, que poderiam ser 55 

identificados, por exemplo, através das notas altas, olimpíadas, e outras atividades. O 56 

coordenador citou também como uma atividade de relevância o de acompanhar as 57 

aquisições de materiais e utensílios dos laboratórios realizados atualmente pela divisão 58 

administrativa do CMCC, e lembrou que a aquisição de vidraria cabe ao CMCC e a 59 

parte de insumo ao CCNH. b) Sugestão de área para a vaga remanescente para 60 

professor efetivo no BNC (GT 40 vagas): foi ressaltado a importância da colaboração 61 

dos bacharelados interdisciplinares (BIs) na questão da vaga remanescente. O 62 

Bacharelado em Neurociência (BNC) recebeu uma vaga para professor efetivo e a 63 

plenária decidirá a área de concurso para esta vaga. 3) Expediente: a) 64 

Acompanhamento de egressos: caberá ao técnico administrativo Christian Yasuhara 65 

verificar o diploma legal e obter o e-mail dos egressos. b) Manual para novos docentes: 66 

Foi solicitado ao discente Moisés Corrêa que revisasse o manual e o complementasse 67 

para submissão a este colegiado. c) Próximos passos para a revisão do PPC: Foi 68 

mencionado que o calendário precisa passar pela CG. A professora Raquel Fornari, 69 

João Ricardo Sato e Yossi Zana coordenarão os trabalhos de revisão do PPC nos 70 

eixos biológicos, computacional e cognitivo, respectivamente. Com relação ao 71 

cronograma, a coordenação ressaltou que após obter as informações necessárias, em 72 

seguida irá consolidar tudo numa proposta única e final dos eixos em maio de dois mil 73 

e dezoito, para que possa ser apreciada no mês seguinte pelo ConCMCC, ou seja, em 74 

junho de dois mil e dezoito. d) Credenciamento da Priscila Benitez: após a análise do 75 

curriculum lattes e efetuada as deliberações, o colegiado aprovou por unanimidade o 76 

credenciamento da docente Priscila Benitez no Bacharelado em Neurociência. 77 

Redistribuição da docente Nádia: O colegiado optou por aguardar a finalização dos 78 

concursos vigentes para deliberar sobre este pedido. e) Aquisição de livros pela 79 

biblioteca: O professor Peter Claessens coordenará o pedido conjunto dos docentes do 80 

BNC para atualização bibliográfica, segundo edital lançado pela biblioteca da UFABC. 81 

Nada a mais havendo a tratar, o professor Marcelo Salvador Caetano agradeceu a 82 
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presença de todos e encerrou a sessão às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, da 83 

qual, para constar, eu, Christian Ryu Yasuhara, assistente em administração deste 84 

centro, lavrei a presente ata. 85 

 

 

 

Christian Ryu Yasuhara 

Assistente em Administração 

 

 

 

Marcelo Salvador Caetano 

Coordenador do Curso 


