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Ata da sexta reunião ordinária de 2006 do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e

3

Imunologia da Universidade Federal de São Paulo. Aos dezenove dias do mês de dezembro

4

de dois mil e seis, às quatorze horas e quinze minutos, reuniram-se os senhores membros da

5

Comissão Especial de Pós-Graduação (CEPG), no anfiteatro Nelson F. Mendes da

6

Disciplina de Imunologia, sob a coordenação do Professor Doutor José Daniel Lopes.

7

Estiveram presentes: Professores (as) Doutores (as) Tânia Aparecida Tardelli Gomes do

8

Amaral, Célia Regina Whitaker Carneiro, Luiz R.R.Gabaglia Travassos, Renato A.Mortara,

9

Rosana Puccia e Bianca Rachid Dias, como representante discente. Constatando-se quorum

10

de sete presentes, a reunião foi iniciada. ORDEM DO DIA: 1) Discutir Regimento da

11

CEPG. A Professora Célia iniciou a reunião falando da sua preocupação com a nova

12

sucessão; por isso, solicitou à secretária o processo em que constam as regras do regimento

13

da CEPG. Analisando juntamente com a Professora Tânia, foram constatadas algumas

14

imprecisões, foram feitas algumas correções e ambas propuseram que fossem discutidos

15

pela CEPG alguns aspectos duvidosos. A Professora Rosana comprometeu-se a verificar e

16

providenciar as alterações, e posteriormente irá apresentá-las para a apreciação da

17

Comissão. 2) A Professora Tânia comentou que foi encontrada em uma das atas uma

18

discussão sobre os cursos obrigatórios que havia definido, em reuniões extraordinárias com

19

os orientadores, que os cursos não seriam obrigatórios. O Professor Daniel disse que foi

20

comentada essa possibilidade mas nada ficou decidido; disse ainda que, em relação aos

21

cursos obrigatórios, cada disciplina deveria ter um módulo básico e que deveria ser também

22

criado um curso de Microbiologia. Após discussão, o Professor Renato disse que este

23

assunto pode ser revisto no futuro, levantando a hipótese de tentar implementar a idéia,

24

sugerindo aos coordenadores das disciplinas que organizem os cursos básicos e

25

desmembrando as disciplinas obrigatórias em módulos 1 e 2. A comissão agendou uma

26

reunião para o dia 04.01.2007 para analisar e discutir a grade horária das Disciplinas

27

oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e Imunologia; em seguida,

28

a comissão irá entrar em contato com os responsáveis de cada disciplina para discutirem a

29

possibilidade da implementação. Outros Assuntos: 1) Eleição da nova Comissão. A partir

30

do dia 1º a 12 de março de 2007 – abertura de inscrição para os interessados que queiram

31

candidatar-se, 9 e 10 de abril

32

posteriormente. 2) Próxima Assembléia agendada para 11 de abril de 2007 às 10h. Pauta a

de 2007, haverá eleição em local a ser confirmado

33

ser discutida: - Linhas de Pesquisa de cada orientador para divulgação no Site e abertura

34

de urna e contagem dos votos referentes à eleição da nova Comissão. 3) A Professora Tânia

35

informou que a estudante de Doutorado Suely Carlos Ferreira Sampaio foi contemplada

36

com uma bolsa do Colégio Doutoral Franco-Brasileiro-Capes. Diante do exposto, a

37

estudante ficará afastada por um período de seis meses a partir de 02 de fevereiro de 2007.

38

A comissão tomou ciência do afastamento. Nada mais havendo a tratar, o Coordenador

39

declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Mércia

40

Vieira Maia, secretária, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por

41

mim, e pelo Coordenador.
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São Paulo, 19 de dezembro de 2006.
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