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 1 
ATA DA DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E SETE DA COMISSÃO 2 
ESPECIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (CEPG) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO. 3 

Aos quatorze dias do mês de dezembro, do ano dois mil e sete, às dez horas, reuniram-se os 4 

Senhores Membros da Comissão Especial de Pós-Graduação, no Anfiteatro Nelson F. Mendes da 5 

Disciplina de Imunologia. A reunião foi conduzida pelo Prof. Dr. Renato Arruda Mortara que 6 

iniciou a reunião transmitindo os informes: 1) A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 7 

encaminhou edital da CAPES para cada coordenador dos programas de pós-graduação indicasse um 8 

candidato para concorrer à bolsa do Prodoc versão 2007/CAPES; os programas interessados devem 9 

encaminhar os projetos dos candidatos para a Pró-Reitoria até o dia 21.12.2007. Em 14 de 10 

novembro de 2007 às 9h47minutos, o professor Renato encaminhou para todos os orientadores uma 11 

mensagem eletrônica contendo como anexo o edital do ProDoc, e fixou o dia 05.12.2007 como 12 

prazo final para os orientadores interessados se manifestarem. O Professor Sergio Schenkman 13 

encaminhou memorando para o Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e 14 

Imunologia indicando a candidata Drª Renata R. Tonelli e ressaltou que a candidata irá utilizar 15 

todas as instalações dos laboratórios da Disciplina de Biologia Celular; diante disto, a CEPG 16 

resolveu indicar a Drª Renata R. Tonelli como candidata do Programa. 2) A CEPG discutiu a 17 

solicitação enviada por mensagem eletrônica pelo Prof. Dr. Marcelo Briones com data de 3 de 18 

dezembro de 2007, para o coordenador do programa, referente à prova de ingresso que será aplicada 19 

em 18.02.2008. Em sua solicitação, O Professor Marcelo solicita receber uma cópia da prova de 20 

ingresso após ser confeccionada, na forma que será aplicada aos candidatos, para examiná-la; deseja 21 

ainda que isto ocorra uma semana antes de sua aplicação (11.02.2008) e pede também um gabarito 22 

da referida prova. Ao analisar essa solicitação a CEPG lembrou que em 11 de abril de 2007 todos os 23 

orientadores elegeram, de forma democrática e transparente, os membros da Comissão por 24 

confiarem nestes profissionais e por acreditarem serem eles orientadores éticos e conscientes de 25 

seus deveres e direitos, com amplos e sólidos conhecimentos e capazes de fazer parte desta CEPG. 26 

Em decorrência desse mandato, é atribuição da CEPG a elaboração, aplicação e controle da prova 27 

de ingresso que conta para isso com a colaboração de vários orientadores do Programa. Assim, após 28 

análise detalhada e ampla discussão da questão, a CEPG indeferiu por unanimidade a solicitação do 29 

referido professor. ORDEM DO DIA: 1) Apresentação dos Projetos de Doutorado e Mestrado 30 



das estudantes para serem lidos e apreciados: a) Janete Chung (sob orientação do Prof. Dr. 31 

Sergio Schenkman), a CEPG indicou o nome da Profª Drª Nobuko Yoshida; b) Milene C. Vallejo 32 

(sob orientação da Profª Drª Rosana Puccia), a CEPG indicou o nome do Prof. Dr. Luiz Travassos; 33 

c) Mirian Guirro ( sob orientação da Profª Drª  Beatriz Ernestina Cabilio Guth), a CEPG indicou o 34 

nome da Profª Drª Ieda Maugéri; d) Franciele Tafarello Biscola ( sob orientação da Profª Drª  35 

Beatriz Ernestina Cabilio Guth), a CEPG indicou o nome da Profª Drª  Tânia Aparecida  Tardelli 36 

Gomes do Amaral; e) Kathelin Melo e Silva Lascowski ( sob orientação da Profª Drª  Beatriz 37 

Ernestina Cabilio Guth), a CEPG indicou o nome da Profª Drª Isabel Cristina  Affonso Scaletsky. 2) 38 

Apresentação das planilhas dos alunos matriculados no programa de pós-graduação de cada 39 

disciplina. A CEPG fez algumas considerações em relação aos prazos esgotados: teses mestrados e 40 

exame de qualificação: a) estudante Talissa Kuratomi (sob orientação da Profª Drª Rosa Maria 41 

Silva) e as estudantes Adriana Yumi de Camargo Konno e Aline Morgado de Araújo (ambas estão 42 

sob orientação do Prof. Dr. José Daniel Lopes) estão com os prazos esgotados para entrega dos 43 

documentos solicitados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa para defesa de tese de 44 

mestrado, tendo seus prazos esgotados em maio de 2005 e agosto de 2006, respectivamente. Após 45 

análise da situação, a CEPG prorrogou por mais seis meses a partir desta data. Salientou, entretanto 46 

que não haverá nova prorrogação deste prazo; b) estudante Bianca Bragato (sob orientação da Profª 47 

Drª Isabel Cristina A. Scaletsky) foi constatado pela CEPG que o prazo para se submeter ao Exame 48 

de Qualificação esgotou-se em outubro de 2007. Após análise a comissão determinou que o exame 49 

da estudante deverá ser realizado em 15 de fevereiro de 2008, não havendo prorrogação possível. 3) 50 

Apresentação do calendário 2008 das disciplinas ministradas no Curso do Programa de Pós-51 

Graduação em Microbiologia e Imunologia. A CEPG aprovou as Disciplinas que serão 52 

ministradas no primeiro semestre de 2008 e esta informação será divulgada na página do programa: 53 

www.dmip.ecb.epm.br. OUTROS ASSUNTOS: O Professor Zoilo fez algumas considerações 54 

sobre os seus estudantes de Doutorado, Agenor Messias Silvestre Junior e Rodrigo Berzaghi. De 55 

acordo com o Dr. Zoilo, os estudantes não têm se dedicado a contento aos seus projetos. Após 56 

análise da questão, a comissão decidiu que as professoras Elaine e Célia conversariam com os 57 

estudantes e o Professor Renato se propôs a conversar com o Professor Zoilo de modo que ambos 58 

os estudantes terminassem satisfatoriamente seus projetos. Essas considerações levaram o Professor 59 

Zoilo a solicitar a submissão do exame de qualificação dos estudantes: a) Rodrigo Berzaghi, a ser 60 

realizado em 29.02.2008, local a ser informado, às 14h, sendo indicados como membros da banca: 61 

Profª Drª Elaine G. Rodrigues, Profª Drª Clara Lúcia Barbiéri Mestriner e Prof. Dr. Arnaldo Lopes 62 

Colombo; b) Agenor Messias Silvestre Junior, a ser realizado em 04.03.2008, local a ser 63 

informado, às 14h, sendo indicados como membros da banca: Profª Drª Célia Regina Whitaker 64 



Carneiro, Profª Drª Beatriz Amaral de Castilho e Prof. Arnaldo Lopes Colombo. Não havendo nada 65 

mais a tratar, o Coordenador declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E para 66 

constar, eu, Mércia Vieira Maia, secretária, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será 67 

assinada por mim, e pelo Coordenador.   68 

São Paulo, 14 de dezembro de 2007. 69 
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Prof. Dr. Renato Arruda Mortara     Mércia Vieira Maia 72 
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