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

Reunião da Comissão Especial de Pós-Graduação em Microbiologia e Imunologia
(CEPG) da UNIFESP/EPM.
Ao décimo primeiro dia do mês de maio de 2004, às 11:00horas, deu-se início
nas dependências da disciplina de Parasitologia à reunião da CEPG do Programa de Pós
Graduação em Microbiologia e Imunologia.

Pauta:
1 - Reunião PROEX
O coordenador Prof. Dr. José Daniel Lopes , apresentou o documento básico de orientações
do programa de excelência acadêmica-Proex:
Objetivos do PROEX e critérios para a aplicação dos recursos
O Programa de Excelência Acadêmica-PROEX tem como objetivo manter o padrão de
qualidade dos programas de pós-graduação strictu sensu, avaliado(s) pela CAPES com nota 6 ou 7,
atendendo adequadamente as suas necessidades e especificidades.
O PROEX contempla programas de pós-graduação strictu sensu, pertencentes a instituições
jurídicas de direito público e ensino gratuito, ou de direito privado.
O apoio do PROEX tem seus termos de concessão fixados mediante um plano de metas
acadêmicas, elaborado pelo programa de pós-graduação em compromisso direto com a CAPES.
O apoio da CAPES ao PROEX não poderá contemplar um número maior do que 7% (sete
por cento) do total de Programas reconhecidos pela CAPES até 31 de dezembro do ano anterior a
concessão.
Requisitos para o ingresso do programa de pós-graduação no PROEX
O programa de pós-graduação strictu sensu participante do PROEX deverá:
ter sido conceituado pelo Sistema de Avaliação da CAPES com nota 6 ou 7 há pelo menos duas
avaliações consecutivas;

-

instituir Comissão de Gestão CG/PROEX específica para esta finalidade, composta por um
mínimo de três membros, quais sejam, o coordenador do programa de pós-graduação strictu
sensu em questão, representantes de seu corpo docente e um representante de seu corpo
discente, ambos eleitos por seus pares;
a CG/PROEX poderá ser a própria Comissão de pós-graduação ou outra equivalente, desde que
obedecida a composição e regra exigidas no item acima;
comprometer-se com a implementação de um plano de metas acadêmicas, proposto à CAPES
pelo programa de pós-graduação e aprovado pela Comissão Coordenadora - CCD/PROEX
instituída pela CAPES.
O coordenador indicou as professoras Rosana Puccia, Tânia Ap. Tardelli Gomes do Amaral e
Thaysa Paschoalin para Comissão de Gestão

- CG/PROEX
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Reunião da Comissão Especial de Pós-Graduação em Microbiologia e Imunologia
(CEPG) da UNIFESP/EPM.
Ao décimo primeiro dia do mês de maio de 2004, às 11:00horas, deu-se início nas
dependências da disciplina de Parasitologia à reunião da CEPG do Programa de Pós
Graduação em Microbiologia e Imunologia.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Estiveram presentes os Professores
Profª Drª Tânia A. T. Gomes do Amaral, Profª Drª Rosana Puccia, Prof. Dr. José Daniel
Lopes, Profª Drª Clara Lúcia B. Mestriner , Thaysa Paschoalin (como representante dos
estudantes de PG) e eu Mércia Vieira Maia como secretária do Programa de Pós-Graduação
em Microbiologia e Imunologia.
Ausentes: Prof. Dr. Travassos e Ricardo Toledo
__________________________
Profª Drª Rosana Puccia

_______________________________
Profª Drª Clara Lúcia B. Mestriner.

_____________________
Prof. Dr. José Daniel Lopes

_________________________
Profª Drª Célia R. W. Carneiro

_____________________________
Profª Drª Tânia A. T. Gomes do Amara

________________________
Mércia Vieira Maia

______________________________
Thaysa Paschoalin

