ATA DA 56ª REUNIÃO GERAL DO INeC

Às 16h00 do dia 10 de dezembro de 2021, na sede do INeC, Av. do Café 2450 em
Ribeirão Preto, reuniram-se em primeira convocação o Diretor, Prof. Dr. Norberto
Cysne Coimbra, e demais membros do INeC, conforme lista de presença anexa, tendo
por finalidade decidir sobre: 1) Eleição dos membros da diretoria executiva do INeC:
diretor, vice-diretor, secretário e tesoureiro e 2) Eleição dos membros do conselho
deliberativo do INeC: pesquisador da área de Neurobiologia, pesquisador da área de
Psicofarmacologia, pesquisador da área de Plasticidade e Desenvolvimento,
pesquisador da área de Psicobiologia, representante de alunos de cursos de pósgraduação afins ao INeC e representante de alunos de cursos de graduação afins ao
INeC para o biênio 2022-2023. Às 17h00, em segunda convocação, deu-se início à
reunião. Foi colocada em discussão a pauta da 55ª Reunião do INeC, a qual foi
aprovada. A seguir, deu-se início ao processo de votação dos membros do conselho
deliberativo e diretoria executiva de acordo com o artigo 6 do Estatuto.
O Presidente informou que todos os membros poderiam ser votados. Finalizada a
eleição os membros indicados abaixo foram eleitos por unanimidade para o Conselho
Deliberativo e Diretoria Executiva: CONSELHO DELIBERATIVO - Representante da
área de Neurobiologia: Juliana Almeida da Silva (Titular), Luiz Luciano Falconi
Sobrinho (Suplente); Representante da área de Psicofarmacologia: Alexandre
Kanashiro (Titular), Tayllon dos Anjos Garcia (Suplente), Representante da área de
Plasticidade e Desenvolvimento: Milene Cristina de Carvalho (Titular), Glauce Regina
Pigatto (Suplente); Representante da área de Psicobiologia: Franciely Paliarin
(Titular); Renata Ferreira Sgobbi (Suplente), Representante de alunos de curso de
Pós-Graduação: Ana Carolina Medeiros (Titular), Renata Cristina Martins Pereira
(Suplente); Representante de alunos de curso de Graduação: Daoud Hibrahim Elias
Filho (Titular); Luiz Miguel Vicente Barreiros (Suplente). DIRETORIA EXECUTIVA:
Norberto Cysne Coimbra (Diretor), Marcus Lira Brandão (Vice-diretor), Maria José
Alves da Rocha (Secretária), Claudia Maria Padovan (Tesoureira).

__________________________________
Prof. Norberto Cysne Coimbra

