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Ata nº 01/2016/BNC/NDE

1

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis no

2

horário das nove horas e seis minutos, na sala 265, no segundo andar do Bloco

3

Delta do Campus de São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC

4

- UFABC, situada à Rua Arcturus, três, Jardim Antares, São Bernardo do

5

Campo, São Paulo, realizou-se a primeira reunião de 2016 do Núcleo Docente

6

Estruturante do curso de Bacharelado em Neurociência (BNC) desta

7

Universidade, previamente convocada pela professora Paula Ayako Tiba,

8

presidente, com a presença dos seguintes docentes: Cristiane Otero Reis

9

Salum, João Ricardo Sato, Peter Maurice Erna Claessens e Yossi Zana. A

10

presidente

iniciou

a

reunião

informando

sobre

as

sugestões

de

11

encaminhamento para a próxima gestão: a) Reforçar as recomendações das

12

disciplinas: alternativamente, com apoio da ProGrad, transformar todo o

13

ementário das disciplinas em competências e habilidades (as adquiridas na

14

disciplina em questão e as recomendadas para cursá-la). Esta iniciativa já

15

estava sendo pensada pela ProGrad para viabilizar melhor o entendimento do

16

mercado de trabalho ao avaliar os currículos dos nossos alunos. b) Revisão da

17

resolução de estágios: outros cursos também o farão, com acompanhamento

18

da ProGrad, para unificar parâmetros e diretrizes. Inserir a questão da

19

monitoria, que pela lei federal pode valer como estágio, mas não está previsto

20

na nossa resolução. c) Processo de avaliação de disciplinas: o processo de
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21

avaliação oficial não aconteceu em 2015, mas em breve os coordenadores de

22

disciplinas devem receber a avaliação referente ao primeiro quadrimestre de

23

2016. d) Credenciamento e descredenciamento de docentes: o BNC não tem

24

resolução própria e o NDE pode encaminhar o debate sobre a necessidade de

25

elaborar diretrizes, ou seja, um regimento interno. e) Preparo da lista de

26

disciplinas do BNC que podem ser incorporadas como disciplinas de opção

27

limitada dos BIs. f) Propor a abertura de novos editais de concurso: o NDE

28

pode auxiliar no levantamento de pessoas disponíveis no mercado e de áreas

29

mais necessitadas dentro do curso. g) O mandato do NDE atual termina em

30

18/09/2016: o mandato tem duração de três anos de acordo com a resolução

31

ConsEPE, e dos membros atuais, apenas o professor Yossi Zana gostaria de

32

sair. O grupo sugere a inclusão do professor Marcelo Salvador Caetano, mas

33

quem deve nomear é a coordenação. Nada mais havendo a tratar, a professora

34

Paula Tiba agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão às onze horas

35

e quatorze minutos, da qual, para constar, eu, Christian Ryu Yasuhara,

36

assistente em administração deste centro, lavrei a presente ata.

Christian Ryu Yasuhara
Assistente em Administração

Paula Ayako Tiba
Presidente

