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Pós-Graduação em Microbiologia e Imunologia  
 

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

Ao décimo segundo dia do mês de março de 2003, às onze horas, deu-se início 

nas dependências da Disciplina de Parasitologia à reunião da Comissão Especial de Pós-

Graduação em Microbiologia e Imunologia. 

Pauta: 
   
1 - Afastamento do Prof. Dr. Sergio Schenkman da coordenadoria desta CEPG. 
2 - Discutir sobre a forma de encaminhamento da eleição do novo coordenador frente à 
necessidade de se alterar a composição da CEPG, conforme o regulamento da CPG. 
 
Antes de dar início à pauta da reunião, foi aprovada por unanimidade uma moção de 
agradecimento ao Dr. Sérgio Schenkman pelo excelente trabalho desenvolvido na 
coordenação desta CEPG durante os 5 anos de sua gestão. 
 
Drª. Beatriz A. Castilho assumiu a coordenação da CEPG e deu início aos assuntos do dia. 
Foi comunicado que a eleição de Dr. Sérgio Schenkman como coordenador entre 03/2000 e 
02/2002 não constava em ata. No entanto, todos os membros da CEPG presentes nesta 
reunião lembram-se que houve uma eleição no início de 2000, ocasião em que Dr. Sérgio 
Schenkman foi reconduzido por unanimidade na coordenadoria da CEPG. Desta forma, fica 
aqui registrado que a gestão 03/2000 a 02/2002 fora aprovada pela CEPG em reunião 
realizada em 2000. Dra. Beatriz também mencionou que a gestão de Dr. Sérgio como 
coordenador de 03/2002 a 02/2004 não foi registrada em ata, não tendo havido eleição na 
época devida. A CEPG, por unanimidade, validou a gestão 03/2002 a 02/2004 de Dr. 
Sérgio Schenkman como coordenador e Dra. Beatriz A. Castilho, como vice-coordenadora.  
 
Foi então discutido o problema de bolsas disponíveis para novos alunos, havendo 3 bolsas 
de mestrado e 2 bolsas de doutorado para serem distribuídas no momento para os alunos 
ingressantes. Foi decidido por unanimidade que os parâmetros para alocação de bolsas 
seriam: para Mestrado, a produtividade do orientador, demonstrada por publicações com 
alunos, nos últimos três anos; para Doutorado, além da produtividade, seria também levada 
em consideração a nota do aluno no exame de ingresso no Doutorado. Foi decidido que a 
distribuição destas seria objeto de outra reunião da CEPG a ser marcada para a próxima 
semana. Foi lembrado também que, conforme diretrizes anteriormente elaboradas por esta 
CEPG, a matrícula de alunos novos dependerá da existência de bolsa para o aluno. Além 
disso, orientadores com alunos com prazo de defesa ultrapassado não poderão ter novos 
alunos matriculados, até que essa pendência seja resolvida.  
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Foi comunicado `a CEPG que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação sugeriu que a 
composição de nossa CEPG fosse alterada para desvinculá-la da estrutura departamental e 
para reduzir o número de membros, o que irá permitir uma maior agilidade. Esta alteração 
deverá constar de regimento de nosso Programa. O regimento atual foi enviado à 
procuradoria por Dr. Sérgio, mas esta CEPG deverá reformulá-lo de acordo com as 
diretrizes de regimento enviadas pelo CPG, adaptadas ao nosso programa. Foi acordado 
que será realizada uma reunião com todos os orientadores para discutir a composição da 
nossa CEPG, no mês de Abril. A coordenadora se comprometeu a proceder aos trabalhos de 
eleição de uma nova CEPG logo após as novas regras de composição da CEPG serem 
estabelecidas pela maioria dos orientadores. 
 
Drª. Beatriz também comunicou que cancelou a reunião da CEPG com Dr. Nestor Schor, 
marcada para dia 14/03, pois não haveria tempo hábil para preparação dos dados de 
avaliação de nossa pós-graduação, tópico que seria discutido nessa reunião, e por haverem 
outros assuntos extremamente urgentes a serem resolvidos pela coordenadora, como 
relatórios CAPES e bolsas de alunos novos. Dra. Beatriz irá marcar a reunião da CEPG 
com Dr. Nestor após ter os dados do relatório CAPES compilados, e após a reunião com 
todos os orientadores do curso. 
 
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Estiveram presentes os professores Dr 
José Franco da Silveira, Dr. Luiz R. Travassos, Dr José Daniel Lopes, Drª Ieda Maria 
Longo Maugéri, Drª, Beatriz Amaral Castilho, Drª  Tânia A. T. Gomes do Amaral, Drª  
Clara Barbieri Mestriner, Drª  Nobuko Yoshida, Drª  Rosana Puccia, Thaysa Paschoalin 
(representante dos estudantes de pós-graduação) e eu Mércia Vieira Maia como secretária. 
 
São Paulo, 27 de março de 2003 
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