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Relatoria Comissão de Graduação 

 

 

Relator (a): Vanessa Kruth Verdade 

Ordem do Dia do item: Proposta de revisão do PPC do Bacharelado em Neurociência 

I sessão ordinária da Comissão de Graduação, de 04/fev/2021 

 

 

Contexto e histórico da proposta 

O Projeto pedagógico de curso original do Bacharelado em Neurociência data de 2010 

tendo sido revisado pela primeira vez em 2015 e agora passa por mais uma revisão, aprovada em 

sua plenária em 2020. A proposta apresentada está de acordo com as normativas que regem a 

revisão dos projetos pedagógicos de curso e considera tanto o Plano de Desenvolvimento 

Institucional como o Projeto Pedagógico Institucional. O texto analisado traz incorporadas as 

sugestões apontadas no parecer da CGCG, DDC e discussão em expediente realizada na CG. 

Além disso, estão consideradas no texto também observações e apontamentos realizados 

posteriormente pelo Prof. Leornardo Steil referentes à incorporação das atividades extensionistas 

ao projeto. 

 

Avaliação 

Considero que o documento apresentado está completo e apresenta os requisitos 

necessários para revisão de projeto pedagógico de curso. Fiz pequenas observações e correções 

que destaco abaixo: 

 

pág. 16: retirar realce amarelo do texto 

pág. 16: Item B: incluir informações aos estudantes sobre a existência ou falta de um órgão de 

classe e tramitações para que a profissão seja reconhecida, se houver. 

 

pág. 20: 

Onde se lê:         Da estrutura e operacionalidade do sistema nervoso central 

● Das funções comportamentais do sistema nervoso central 

Leia-se:               Da estrutura e operacionalidade do sistema nervoso central humano 

● Das funções comportamentais do sistema nervoso central humano 

 

pág. 28: Transferir o Quadro 1 para a pág. 35, após explicações sobre os conteúdos curriculares 

 

No quadro 1: incluir informações sobre créditos na linha 1 e na soma geral: 



 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão de Graduação  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7910/7983 

gabinete.prograd@ufabc.edu.br 

 

    

Conteúdo Curricular Horas Créditos 

Componentes curriculares 

obrigatórios do Bacharelado 

em Ciência e Tecnologia 

1080 +120 90 

Disciplinas obrigatórias do 

BNC  
696 58 

Disciplinas de opção limitada 300 25 

Disciplinas livres 144 12 

Estágio supervisionado 312 26 

Atividades Extensionistas em 

Neurociência 
48 4 

Total 2700 215 

 

pág 31:  

Onde se lê: Quadro 3. Disciplinas obrigatórias em neurociência.  

Leia-se: Quadro 3. Disciplinas obrigatórias em neurociência. Detalhes sobre recomendação, 

ementa e bibliografias das disciplinas listadas podem ser encontrados no Catálogo de disciplinas 

da UFABC 

 

pág. 32: tirar realces 

 

pág. 34: 

Onde se lê: Para a integralização do curso, o aluno deverá cumprir pelo menos 4 créditos (48 

horas) nestas atividades.   

Leia- se: Para a integralização do curso, o aluno deverá cumprir pelo menos 4 créditos (48 horas) 

nestas atividades, adicionais aos previstos no PPC do Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

 

Onde se lê: Para o BNC podem ser consideradas atividades extensionistas aquelas realizadas em 

programas ou projetos de Extensão regularmente registrados junto às Pró-reitorias de Extensão 

tanto da UFABC quanto de outras instituições de ensino superior.  

Leia- se: Para o BNC podem ser consideradas atividades extensionistas aquelas realizadas em 

programas ou projetos de Extensão regularmente registrados junto à Pró-reitoria de Extensão e 

Cultura da UFABC ou órgãos correspondentes de outras instituições de ensino superior  

 

Onde se lê: Também podem ser consideradas aquelas realizadas em projetos ou programas de 

pesquisa vinculados ou não ao Bacharelado em Neurociência, desde que seja clara a interação 

dialógica entre a Universidade e a sociedade. 
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Leia- se: Também podem ser consideradas aquelas realizadas em projetos ou programas de 

pesquisa vinculados ou não ao Bacharelado em Neurociência, desde que seja clara a interação 

dialógica entre a Universidade e a sociedade, com o devido reconhecimento do mérito 

extensionista 

 

Onde se lê: Outras possibilidades incluem atividades de caráter extensionista desenvolvidas em 

estágios curriculares ou não curriculares, conforme plano de trabalho, e também em disciplinas, 

descritas por meio de plano de ensino aprovado previamente pela Coordenação de Extensão. 

Leia- se: Outras possibilidades incluem atividades de caráter extensionista desenvolvidas em 

estágios curriculares ou não curriculares, conforme plano de trabalho, e também em disciplinas, 

descritas por meio de plano de ensino aprovado previamente pela coordenação de extensão e 

reconhecido pela ProEC. 

 

Onde se lê: Independente do caso, é necessário que seja demonstrada uma participação ativa do 

aluno contribuindo para a construção do espírito crítico do mesmo, sendo a Coordenação de 

Extensão a responsável por essa avaliação, seguindo diretrizes determinadas pela Pró-reitoria de 

Extensão da UFABC. 

Leia- se: Independente do caso, é necessário que seja demonstrada uma participação ativa do 

aluno contribuindo para a construção do espírito crítico do mesmo, sendo a Coordenação de 

Extensão a responsável pela avaliação da pertinência para a formação do Bacharel em 

Neurociência 

 

Onde se lê: (*) O reconhecimento das atividades de caráter extensionista será feita pela 

Coordenação de Extensão por meio do Plano de Ensino, antes da oferta da disciplina. 

Leia- se: (*) O reconhecimento do mérito extensionista das atividades é feito pela Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura, a pertinência para a formação do Bacharel em Neurociência será 

reconhecida pela Coordenação de Extensão por meio do Plano de Ensino, antes da oferta da 

disciplina 

 

pág. 38:  

Onde se lê: Em 2019 o NETEL passou a integrar uma nova divisão, divisão de idiomas, no qual 

é responsável por desenvolver a política linguística da UFABC através da oferta de cursos de 

línguas gratuitos e presenciais como: cursos de inglês; português espanhol; e Francês 

Leia- se: Em 2019 o NETEL passou a integrar uma nova divisão, divisão de idiomas, no qual é 

responsável por desenvolver a política linguística da UFABC através da oferta de cursos de 

línguas gratuitos e presenciais como: cursos de inglês, português, espanhol e francês. 
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Acessibilidade: sugiro solicitar informações mais diretas ao núcleo de acessibilidade, pois 

existem monitores disponíveis, tradução em libras em tempo real e outros, que não foram 

mencionados no projeto. 

 

pág.41: 

Onde se lê: Em consideração à indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, e em 

consonância com o PNE 2014-2024, a realização de atividades de pesquisa e extensão serão 

validadas como atividades de estágio. A atribuição das horas obrigatórias de estágio 

extensionista será avaliada pela Coordenação de Estágios com base: (1) no plano de trabalho e 

(2) relatório final apresentados pelo aluno e pelo orientador do estágio. Caso o estágio 

supervisionado seja realizado em programas ou projetos não registrados junto à Pró-reitoria de 

Extensão, a Coordenação de estágio deverá solicitar parecer da Coordenação de Extensão para a 

atribuição dos créditos. Apenas as atividades de extensão não utilizadas como Atividades 

Extensionistas (ver Item VIII-C-5) poderão ser validadas como Estágio Curricular.  

Leia- se: Em consideração à indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, e em 

consonância com o PNE 2014-2024, a realização de atividades de pesquisa e extensão serão 

validadas como atividades de estágio curricular ou atividades extensionistas, sem que haja 

sobreposição de horas. Ou seja, apenas as atividades de extensão não contabilizadas como horas 

de atividades extensionistas (ver Item VIII-C-5) poderão ser validadas como Estágio Curricular. 

A atribuição das horas obrigatórias de estágio extensionista será avaliada pela Coordenação de 

Extensão com base: (1) no plano de trabalho e (2) relatório final apresentados pelo aluno e pelo 

orientador do estágio. No caso do estágio supervisionado ocorrer em programas ou projetos não 

registrados junto à Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFABC, a Coordenação de Extensão 

deverá solicitar parecer de mérito extensionista à ProEC para a atribuição dos créditos. 

 

pág 43 

Onde se lê: Em concordância com o Projeto Pedagógico Institucional, a comunicação da 

avaliação do desempenho do estudante na disciplina se dá por conceitos ordenados de A até D, 

para desempenho excelente até o mínimo para aprovação, e F, representando um resultado do 

processo de ensino e aprendizagem abaixo do mínimo. Mais especificamente, os conceitos 

possuem os seguintes significados: 

Leia- se: Em concordância com o Projeto Pedagógico Institucional, a comunicação da avaliação 

do desempenho do estudante na disciplina se dá por conceitos ordenados de A até D, para 

desempenho excelente até o mínimo para aprovação, e F, representando um resultado do 

processo de ensino e aprendizagem abaixo do mínimo. Avaliações substitutivas e recuperação 

são regulamentadas pelas resoluções CONSEPE 181 e 182 e outras que venham a substituí-las. 

Mais especificamente, os conceitos possuem os seguintes significados: 
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pág. 60: incluir em cada um dos anexos (Disciplinas de Opção Limitada; Corpo docente 

credenciado e NDE) um link para site oficial do curso como referência para atualizações 

 

Conclusão 

Favorável à aprovação do documento. 


