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Ata da Plenária nº 03/2017/CMCC/BNC

1

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete no horário das doze

2

horas e seis minutos, na sala A1-S102, no primeiro andar do Bloco Alfa um do campus

3

de 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 terceira reunião do ano de dois mil e dezessete da Plenária do curso de

6

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

7

professor Raphael Yokoingawa de Camargo (vice-coordenador) com a presença dos

8

docentes: André Mascioli Cravo, Claudinei Eduardo Biazoli Junior, Elizabeth Teodorov,

9

Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro, Fúlvio Rieli Mendes, João Ricardo Sato,

10

Katerina Lukasova, Marcela Bermudez Echeverry, Marcelo Bussotti Reyes, Maria

11

Teresa Carthery Goulart, Paula Ayako Tiba, Raquel Vecchio Fornari e Yossi Zana e a

12

discente Attalya Karolyne Santos Felix. Informes: a) A coordenação iniciou a reunião

13

informando sobre a proposta de edital na área de Neurociência Teórica e

14

Computacional integralizando as duas vagas pactuadas em dois mil e dezesseis, e

15

informou que o edital está mais amplo em relação ao último, de modo a atrair mais

16

candidatos. b) foi apresentado um resumo das mudanças previstas para dois mil e

17

dezoito, no que tange aos estágios supervisionados, extensão, múltiplo ingresso, etc.

18

Ordem do dia: Projeto Pedagógico do BNC: Com relação às disciplinas do BNC a

19

plenária mencionou que existem alterações importantes a serem realizadas nas

20

disciplinas obrigatórias do eixo. Os representantes discentes relataram sob a falta de
1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Matemática, Computação e Cognição
Divisão Acadêmica
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4496-7950
dac.cmcc@ufabc.edu.br

21

disciplinas mais voltadas ao mercado. Por outro lado, o prazo para envio do novo

22

projeto ao ConCMCC estava curto e o documento final teria que ficar pronto em duas

23

semanas. Na plenária foi lembrada que tanto para a criação ou alteração de disciplinas

24

obrigatórias deve ser atendido a carga horária exigida pelo MEC. O vice-diretor Marcelo

25

Reyes comentou que na CG foi discutido e que não está definido como serão

26

atribuídos os créditos em extensão obrigatórios de cada curso. Após deliberações a

27

coordenação apresentou a seguinte proposta para votação: mudança do projeto

28

pedagógico para esse ano ou para o próximo ano. Foi aprovado por unanimidade para

29

o próximo ano e que cada eixo enviará a coordenação até o final de agosto as

30

alterações propostas e, de modo a dar continuidade à atualização do projeto

31

pedagógico. E para finalizar ficou decidido o envio das bancas dos concursos em

32

aberto ao ConCMCC para o mês julho, para a devida aprovação e posterior apreciação

33

pela comissão de vagas. Nada mais havendo a tratar, o vice coordenador professor

34

Raphael Yokoingawa de Camargo agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão

35

as treze horas e trinta e oito minutos, da qual, para constar, eu, Christian Ryu

36

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

Christian Ryu Yasuhara
Assistente em Administração

Raphael Yokoingawa de Camargo
Vice Coordenador do Curso
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