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Universidade Federal de São Paulo 
Escola Paulista de Medicina 
Pós-Graduação de Microbiologia e Imunologia 
 

 
 
 
Ata da reunião da Comissão Especial de Pós-Graduação em Microbiologia e 
Imunologia (CEPG) da UNIFESP/EPM  

 

Ao terceiro dia do mês de fevereiro de 2004, às 14:30hs, deu-se início nas 
dependências da disciplina de Parasitologia à reunião da CEPG do Programa de Pós 
Graduação em Microbiologia e Imunologia. 

 

1- CAPES - Relatório Anual referente ao ano de 2003 O coordenador de Pós-
Graduação solicitou à secretária da PG seja encaminhado via E-mail um aviso a 
todos os professores  para  providenciarem a atualização de seus CLattes para 
que as informações sejam transportadas para o relatório capes referente ao ano 
de 2003.  

2 – Solicitação de bolsa de Doutorado CNPq para aluna Bianca Bragatto 
(orientadora: Profª Drª Isabel Cristina A. Sclaletsky). 

A CEPG considerou solicitação de bolsa para a aluna Bianca Bragatto e decidiu que ela 
será incluída na lista de espera normal, como todos os demais candidatos. 

 

3- Prorrogação de prazo da aluna Luciana Doria Guariniello (orientadora: Profª Drª 
Célia Regina Whitaker Carneiro). 

A CEPG não aprovou nem negou à solicitação e será encaminhado à Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa.  

4- Situação referente publicação do Mestrado do aluno Rogério Jesse da Silva  

(Orientador: Prof. Dr. Michel P. Rabinovitch) o orientador enviou um memorando 
para o Pró-Reitor justificando o porque da não publicação e foi enviando para nossa 
CEPG analisar. 

A CEPG considerou sua solicitação e será reencaminhado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
e Pesquisa.  

5- Situação referente publicação do Mestrado da aluna Ana Paula Podadeira 
(orientador: Prof. Dr. Travassos)  

A CEPG, aprovou a solicitação relativa à aluna Ana Paula Podadeira, constante da carta 
enviada pelo orientador Professor Luiz R. Travassos, em anexo, referente à emissão do 
referido certificado respectivo e encaminhou à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.      

6- Critério para os novos alunos para a obtenção das bolsas: 
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CEPG de Micro Imuno reunida no dia 03 de fevereiro do corrente, e conforme constante da 
respectiva Ata, decidiu a forma de classificação dos novos alunos para a obtenção das 
bolsas disponíveis:  

 Os alunos serão classificados pela ordem cronológica de inscrição na pós-
graduação. Os alunos novos, oriundos de prova de ingresso, e portanto chegando 
todos ao mesmo tempo, entrarão naquela ordem de inscrição e serão classificados 
entre si conforme nota obtida na prova. 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Estiveram presentes a esta reunião os 
Professores Profª. Drª. Tânia Aparecida T. Gomes do Amaral, Prof. Dr Luiz R. G. 
Travassos, Profª Drª Rosana Puccia, Prof. Dr. José Daniel Lopes, Prof. Dr.Maurício M. 
Rodrigues  e Mércia Vieira Maia (como secretária do Programa de Pós-Graduação em 
Microbiologia e Imunologia). 

Ausentes: Profª Drª Clara Lúcia B. Mestriner e  
Thaysa Paschoalin (representante dos estudantes de pós-graduação) 
 
__________________________          _______________________________ 
Profª Drª Rosana Puccia         Prof. Dr. Maurício M. Rodrigues 
 
_____________________   _________________________ 
Prof. Dr. José Daniel Lopes   Profª Drª Tânia Ap. do Amaral  
 
____________________________         _________________________ 
Prof. Dr Luiz R. G. Travassos   Mercia Vieira Maia 
 
 


