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Ata da Plenária nº02/2016/CMCC/BNC

1

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis no horário

2

das treze horas e quatorze minutos, na sala A1-S101, no primeiro andar do Bloco Alfa

3

um do campus de São Bernardo do Campo da Universidade Federal do ABC - UFABC,

4

situada à Rua Arcturus, três, Jardim Antares, São Bernardo do Campo, São Paulo,

5

realizou-se a segunda reunião do ano de dois mil e dezesseis da Plenária do curso de

6

Bacharelado em Neurociência (BNC) desta Universidade, previamente convocada pelo

7

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

8

Raphael Yokoingawa de Camargo (vice-coordenador), Fernando Augusto de Oliveira

9

Ribeiro, João Ricardo Sato, Marcela Bermudez Echeverry, Marcelo Bussotti Reyes,

10

Raquel Vecchio Fornari, Tatiana Lima Ferreira e Yossi Zana e a discente Attalya Felix.

11

O coordenador iniciou a sessão com a pauta referente aos editais abertos para quatro

12

vagas de professores adjuntos explicando que os editais foram publicados no Diário

13

Oficial da União apenas com as áreas definidas. A plenária decidiu seguir a

14

recomendação do GT de vagas e solicitar aos docentes do eixo biológico que se

15

reúnam para definir o perfil de duas vagas, com a área, subárea, conteúdo

16

programático e bibliografia. A responsável pela coordenação dos trabalhos será a

17

professora Tatiana Lima Ferreira. Com relação ao eixo computacional, a plenária

18

concordou que os docentes se reunirão para definir o perfil de uma vaga e a

19

responsabilidade pela coordenação dos trabalhos será do professor Raphael

20

Yokoingawa de Camargo. Por fim, a plenária deliberou que os docentes do eixo

21

cognitivo se reunirão para definir o perfil de uma vaga e a responsabilidade pela

22

coordenação dos trabalhos será do professor Marcelo Salvador Caetano. Ficou

23

decidido que os docentes do eixo cognitivo avaliarão a possibilidade de convocação da

24

segunda colocada do edital n.º 199/2015 e consequentemente o uso da vaga que lhes

25

cabe. Os docentes dos eixos cognitivo e computacional poderão apresentar uma

26

proposta completa (com edital já redigido) de utilização de uma das duas vagas com
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27

perfil biológico e essa proposta e justificativa serão apreciadas na próxima reunião da

28

plenária. No entanto, por representar uma alteração na recomendação dada pelo GT

29

de vagas que foi acatada pelas diferentes instâncias da neurociência, para que a

30

proposta seja aceita deverá contar com o apoio de, no mínimo, dois terços dos

31

membros presentes na plenária na qual será apresentada, incluindo os docentes do

32

eixo biológico que eventualmente cederão à vaga. O coordenador passou para o

33

próximo assunto referente aos editais abertos para duas vagas de professores

34

visitantes. A plenária deliberou que os docentes do eixo biológico se reunião para

35

definir o perfil de uma vaga com a subárea, conteúdo programático e bibliografia e a

36

responsável pela coordenação dos trabalhos será a professora Tatiana Lima Ferreira.

37

A plenária também deliberou que os docentes que fazem parte do NINA, com a

38

presença de um representante de cada eixo do BNC (biológico, cognição e

39

computação), serão convidados pelo coordenador do NINA, para se reunir e definir o

40

perfil de uma vaga, e a responsabilidade pela coordenação dos trabalhos será do

41

professor João Ricardo Sato. O coordenador lembrou que com as vantagens e

42

desvantagens discutidas naquela plenária, é importante lembrar que a não realização

43

de algum concurso (para adjunto ou visitante) e o cancelamento do respectivo edital já

44

publicado é uma opção que poderá ser considerada nas discussões dentro de cada

45

eixo. Nada a mais havendo a tratar, o professor Marcelo Salvador Caetano agradeceu

46

a presença de todos e encerrou a sessão às quinze horas e quarenta e nove minutos,

47

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

48

centro, lavrei a presente ata.

Christian Ryu Yasuhara
Assistente em Administração

Marcelo Salvador Caetano
Coordenador do Bacharelado em Neurociência
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