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 1 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO PROGRAMA DE PÓS-2 

GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 3 
PAULO, REALIZADA EM 07 DE NOVEMBRO DE 2013. 4 

 5 

No dia sete de novembro de 2013, às 9h45, na cidade de São Paulo, à Rua Botucatu, 862, 6º andar do 6 

Edifício dos Anfiteatros, na Sala de Reuniões da Disciplina de Parasitologia, reuniram-se os 7 

Professores Doutores: Alexandre Salgado Basso, Clara Lúcia Barbiéri, Elaine G. Rodrigues, Luiz R. 8 

Travassos, Rosana Puccia e Sylvia Cardoso Leão. I. Informes: 1) A Professora Rosana comentou 9 

sobre a indicação da Candidata Juliana Terzi Maricato à bolsa de Pós-Doutorado do Programa Nacional 10 

de Pós-Doutorado/CAPES, e ressaltou que a candidata contribuirá para o engrandecimento do 11 

Departamento. 2) Verba Capes - A Profa. Rosana informou que em breve serão disponibilizadas as 12 

cinco (05) parcelas setembro/2013 a março/2014 referentes aos recursos financeiros da CAPES, no 13 

valor total de R$ 311.367,03 (trezentos e onze mil, trezentos e sessenta sete reais e três centavos). 14 

Destes, 30% serão destinados à secretaria do Programa e serão utilizados para cobrir despesas com 15 

publicações, congressos, professores convidados para participar de bancas examinadoras de defesas de 16 

teses e concursos, ou Seminários da Sociedade de Pesquisa em Biologia Celular (SPBCel).  Os 70% 17 

restantes serão distribuídos entre as quatro (04) disciplinas que compõem o DMIP; esses recursos serão 18 

utilizados para Consumo e Serviços de Terceiros (reformas de laboratórios, conserto e manutenção de 19 

aparelhos de uso comum). 3) Datas das Provas de Ingresso - A CEPG informou as datas das provas 20 

para Ingresso do Programa de Pós-Graduação e as de Doutorado que serão realizadas, respectivamente, 21 

nos dias 20.01.2014 e 03.02.2014, das 8h30 às 13h30. Essa informação será divulgada na página do 22 

Programa http://www.microimunounifesp.com.br/home/programa/processo-seletivo/ 4) Falta de 23 

alunos – Foi discutida a falta de procura de alunos novos para o programa. A Comissão discutiu os 24 

fatores que poderiam estar relacionados e decidiu rever o formato da prova de ingresso, em 25 

consideração às pertinentes sugestões do Prof. Alexandre Basso. Pretende-se discutir o formato em 26 

uma próxima reunião e reunir todos os professores orientadores em fevereiro de 2014 para votar as 27 

sugestões. Sugeriu-se também melhorar o marketing do curso por meio de visitas a Universidades e 28 

promoção de um curso de verão do DMIP com início proposto para 2015. 5) Correções nas normas – 29 

A Profa. Rosana comentou que iria encaminhar para os membros da comissão o texto do Regimento do 30 

Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e Imunologia para verificação de algumas 31 

http://www.microimunounifesp.com.br/home/programa/processo-seletivo/
http://caidionline.epm.br/~marcello/intradoc/logo/img/marca_unifesp_cor_p.jpg


incompatibilidades com o regimento Geral da CPGPq. 6) Cumprimento das normas – A Profa. 32 

Rosana comentou sobre a sua participação na Reunião da Câmara de Pós-Graduação que é realizada na 33 

última quarta-feira de cada mês e ressaltou a importância de zelar pelo cumprimento das normas. 7) 34 

Problemas com alunos – A Profa. Rosana informou que foi procurada para aconselhar sobre situações 35 

envolvendo quatro estudantes. Os casos foram brevemente discutidos em relação às medidas tomadas. 36 

Não havendo nada mais a tratar, a Profa. Rosana declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença 37 

de todos. E para constar, eu, Mércia Vieira Maia, secretária, lavrei a presente ata que será assinada por 38 

mim e pelo Profa. Rosana.  39 

 40 

São Paulo, 07 de novembro de 2013. 41 
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Profa. Dra. Rosana Puccia      Mércia Vieira Maia   44 
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