
 1 

  
 

Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP 
Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e Imunologia 

 
 2 

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2007 COM OS SENHORES 3 

ORIENTADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA E 4 

IMUNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. 5 

Aos treze dias do mês de novembro do ano dois mil e sete, às nove horas e quinze minutos, 6 

reuniram-se os senhores orientadores no Anfiteatro Nelson F. Mendes da Disciplina de Imunologia, 7 

quando foi passada e assinada a lista de presença e, constatando-se quorum de 17 presentes, o 8 

coordenador Professor Renato Arruda Mortara iniciou a reunião apresentando o resultado da 9 

avaliação trienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), do 10 

período de 2004 a 2006 do Programa Pós–Graduação em Microbiologia e Imunlogia. O Prof. 11 

Renato apontou os pontos críticos contidos na Ficha de Avaliação do Programa elaborada pela 12 

Comissão Responsável e endossada pelo Conselho Técnico Científico (CTC) da CAPES. Ficou 13 

claro que, para a Comissão, determinados indicadores são extremamente relevantes. Ao 14 

confeccionar o relatório ficou aparente a falta de cuidado no seu preenchimento, inclusive com falta 15 

de informações, problemas estes já apontadas anteriormente.  Como resultado deste parecer da 16 

Comissão o Programa de Pós–Graduação em Microbiologia e Imunologia teve sua nota reduzida de 17 

7 para 6. Em 15 de outubro de 2007, no Anfiteatro Nelson F. Mendes, o Professor Renato e a 18 

Comissão Especial de Pós-Graduação (CEPG) reuniram-se para analisar e discutir as críticas 19 

apontadas pelo CTC, a fim de elaborar um documento contendo respostas aos principais pontos 20 

levantados para ser enviado para Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa até o dia 20.10.2007. 21 

Diante da situação o Professor Renato apresentou algumas propostas aos senhores orientadores 22 

sobre em quais aspectos o programa pode melhorar e se propôs a acompanhar a confecção do 23 

relatório. Pediu a todos os orientadores atualizem seus CV-LATTES e que se empenhem na 24 

participação em atividades de graduação e de pós-graduação. Outro aspecto levantado, tendo em o 25 

vista a Ficha de Avaliação, foi o problema da baixa eficiência no tempo de orientação dos 26 

Doutorandos e Mestrandos.  O Professor Renato abriu a palavra para sugestões: a) O Professor 27 

Sergio sugeriu que o candidato de Mestrado ao inscrever-se para prova de ingresso do programa de 28 

pós-graduação em Microbiologia e Imunologia e após um período de um ano e meio o aluno 29 

submeter-se-ia ao exame de qualificação e, se aprovado obteria o grau de Mestre; contudo, foi 30 

comentado que a idéia, apesar de interessante, não se alinha às normas da GPG da UNIFESP; b) a 31 

Professora Beatriz Castilho sugeriu também que se fizessem algumas mudanças em relação algumas 32 



questões incoerentes que são solicitadas pela CAPES no preenchimento do relatório. A CEPG irá 1 

rever e analisar as sugestões apresentadas e oportunamente irá se manifestar. Prosseguindo, o Prof. 2 

Renato informou que o item da Ficha de Avaliação “Inserção Social” que apresentava diversos 3 

problemas levantados pela Comissão, já havia sido contemplado e que parte da informação 4 

solicitada já está disponível na página do Programa - http://www.dmip.ecb.epm.br/pgrad.php. Disse 5 

ainda que durante a sua gestão estará empenhado em realizar o melhor trabalho possível. Por fim, 6 

informou que recebeu da CAPES um comunicado solicitando ao coordenador do Programa a 7 

indicação de um representante de área (Ciências Biológicas III) e que esta indicação deverá ser feita 8 

até o dia 12 de novembro de 2007, por via eletrônica. O Professor Renato indicou o nome do 9 

Professor José Franco da Silveira. Nada havendo nada mais a tratar, o Coordenador declarou 10 

encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Mércia Vieira Maia, 11 

secretária, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim, e pelo 12 

Coordenador.   13 

São Paulo, 13 de novembro de 2007. 14 

 15 

Prof. Dr. Renato Arruda Mortara     Mércia Vieira Maia 16 
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