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Ata da Plenária nº 01/2017/CMCC/BNC 

 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete no horário das dez horas 1 

e vinte e três minutos, na sala A1-S105, no primeiro andar do Bloco Alfa um do campus 2 

de 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 

primeira reunião do ano de dois mil e dezessete da Plenária do curso de Bacharelado 5 

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

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

Yokoingawa de Camargo (vice-coordenador), André Mascioli Cravo (via Skype), 8 

Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro, João Ricardo Sato, Marcela Bermudez 9 

Echeverry, Paula Ayako Tiba, Raquel Vecchio Fornari e Yossi Zana e a discente 10 

Attalya Karolyne Santos Felix. Ordem do dia: O coordenador iniciou a reunião com a 11 

pauta única sobre a distribuição de uma vaga de professor titular ou de notório saber 12 

pela reitoria para cada um dos centros com o objetivo de contratar via redistribuição 13 

novos docentes para atuar em um ou mais núcleos estratégicos. Ele complementou 14 

que o Bacharelado em Neurociência (BNC) e o Núcleo Interdisciplinar de Neurociência 15 

Aplicada (NINA) devem ser consultados para a definição do perfil e destino da vaga 16 

direcionada para o CMCC. O professor João Sato (coordenador do NINA) sugeriu a 17 

indicação da professora Patrícia Maria Vanzella da Universidade de Brasília (UNB) que 18 

está temporariamente cedida para a UFABC. O Prof. João Sato ressaltou sua 19 
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experiência singular na área de neurociência musical, a classificou como referência 20 

nacional e internacional no tema, e relembrou a todos que suas atividades realizadas 21 

no curso de neurociência têm sido muito bem sucedidas, com o número recorde de 22 

alunos matriculados na disciplina Neurociência da Cognição Musical – e aumentando a 23 

cada quadrimestre. Por estes motivos, ele vê como importante sua permanência na 24 

UFABC. Os membros presentes lembraram que a referida docente também se 25 

enquadra bem no que diz respeito aos objetivos do NINA, com o qual ela já tem 26 

contribuído. O professor Yossi mencionou que o assunto está no expediente do 27 

Conselho de Centro e, portanto, haveria tempo para deliberações. O professor 28 

Fernando sugeriu que se busquem candidatos que possam atuar na graduação, pós-29 

graduação e extensão. O coordenador sugeriu a indicação da Profa. Patrícia Vanzella, 30 

mas manteve aberta a possibilidade de outras indicações até a data limite para o envio 31 

do nome ao Conselho de Centro. Nada mais havendo a tratar, o coordenador professor 32 

Marcelo Salvador Caetano agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão as 33 

onde horas e quarenta e sete minutos, da qual, para constar, eu, Christian Ryu 34 

Yasuhara, assistente em administração deste centro, lavrei a presente ata. 35 
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