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 vigésimo primeiro dia do mês de março de 2005, às 14h30 minutos, foi iniciada
à reunião com os orientadores do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia e
Imunologia da UNIFESP/EPM no anfiteatro Nelson F. Mendes da Disciplina de
Imunologia, que discutiu a seguinte pauta:
Primeiro Item: Informes.
O Coordenador propôs melhorias nas regras da CEPG e relatou sobre o ofício circular de
nº 0157/05 enviado pelo CNPq sobre os recursos para implementação de 1000 novas bolsas
de pós-graduação. Informou que o nosso programa tem como objetivo estimular os alunos a
desenvolver raciocínio crítico e independente em sua área de concentração e para isso, os
orientadores deverão criar condições criteriosas para o aluno ingressar na pós-graduação do
nosso programa. Retransmitiu aos coordenadores sobre o e-mail recebido da Diretora da
Divisão de Pós-Graduação, Sra Márcia Mattos Marques, que no ato da matrícula os alunos
estrangeiros deverão apresentar sua documentação com tradução juramentada, em virtude
dos problemas surgidos quanto à legalidade, data e entrada no País.
Segundo Item: Bolsas- titulação necessária para o CNPq.
O orientador deverá ficar atento para os prazos do término dos bolsistas do CNPq de seus
respectivos alunos para que não haja comprometimento no repasse da quota vacante.
Terceiro Item: Bolsas – solicitar sempre à FAPESP
Ficou decidido que serão concedidas bolsas com recursos do Programa Proex para aqueles
alunos que previamente submeterem solicitações de bolsa semelhante à FAPESP. Os
critérios da distribuição serão os mesmos utilizados para as nossas outras quotas. Para o
recebimento será necessária apresentação do protocolo de entrega da solicitação à FAPESP.
Quarto Item: Recurso Capes/Proex
O Coordenador informou sobre o recebimento da quinta parcela (última) do repasse dos
recursos do Proex referente à verba de consumo e serviços. Informou também como esses
recursos estão sendo aprovados atualmente.
Quinto Item: Marcar data para Assembléia de Eleição da CEPG.
Foi decidido por unanimidade que no dia 26 de abril de 2005 às 10:00 horas a eleição
da CEPG em assembléia a ser realizada no Anfiteatro Nelson. F. Mendes da Disciplina de
Imunologia.

Sexto Item: Comentários e sugestões dos orientadores.
Sugestões do orientador Prof. Dr. Marcelo Briones:
“1- O orientador, como parte da banca examinadora da defesa de tese, não poderá corrigir a
tese antes da defesa como de costume. O exemplar da tese redigida deverá ser entregue ao
orientador, somente quando entregue aos outros membros da banca. Um vez que ele faz
parte da banca é antiético que ele julgue um trabalho que ele co-redigiu. O orientador não é
co-autor de uma tese, diferentemente de um artigo científico. Isto é muito sério e na minha
opinião é uma perversão que deve ser corrigida o mais rapidamente possível;
2- Todo o candidato à defesa de doutorado deve apresentar seminário para o Departamento
antes da defesa. Qualquer orientador deve ter o direito de questionar um trabalho que não
siga o padrão de qualidade verificado à exposição do trabalho. Independentemente da
publicação ou não a qualidade do trabalho pode ser avaliada por seminário do
Departamento. Um docente do departamento poderá levantar uma objeção de natureza
científica caso seja detectado erro conceitual, teórico ou técnico no trabalho e assim a
defesa e qualificação deverão ficar condicionadas à resposta a esta pendência.”
Ambas as sugestões foram extremamente discutidas mas permaneceram como sugestões
para maior amadurecimento pelos orientadores e posterior rediscussão.
O Professor Michel Rabinovitch sugeriu também que cada aluno, ano ato da matrícula,
receba a sugestão de 3 “padrinhos”(overseers) que o ajudarão ao longo de seu trabalho
experimental. Esses nomes podem também ser sugerido pelo próprio aluno com
concordância de seu orientador. A CEPG poderá, informalmente implementar esta
sugestão.
Sétimo Item: - A possibilidade da Prova de Ingresso na Pós-Graduação do nosso
Programa ser ministrada uma vez por ano.
Foi votada por unanimidade a prova de ingresso será ministrada em julho de 2005 e serão
rediscutidas as possibilidades de ser ministrada apenas uma vez por ano, bem como da
realização da prova prevista para novembro de 2005.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada. Estiveram presentes os: Profª Drª Tânia
A. T. Gomes do Amaral, Profª Drª Rosana Puccia, Prof. Dr. José Daniel Lopes, Prof. Dr.
Luiz R.R.G. Travassos, Profª Drª Célia Regina W. Carneiro, Profª Drª.Clara Lúcia B.
Mestriner, Profª Drª Beatriz E. C. Guth, Profª Drª Ieda Maria Longo-Maugéri, Profª Drª
Maria Gerbase de Lima, Prof. Dr. Michel P. Rabinovitch, Profª Drª Nobuko Yoshida, Profª
Drª Olga F. Gompertz, Profª Drª Rosa Maria Silva, Prof. Dr. Maurício M. Rodrigues Prof.
Dr. Renato Arruda Mortara, Prof. Dr. Marcelo Ribeiro da Silva Briones, Profª Drª Sylvia
Cardoso Leão, Prof. Dr. José Franco da Silveira, Prof. Dr. Sergio Schenkman, Prof. Dr.
Zoilo Pires de Camargo. E eu Mércia Vieira Maia como secretária do Programa de PósGraduação em Microbiologia e Imunologia.
Ausentes: Profª Drª Beatriz Amaral de Castilho, Profª Drª Elaine G. Rodrigues, Profª Drª
Isabel Cristina A. Scaletsky, Prof. Dr. Mário Mariano, Profª Drª Olga Célia Martinez
Ibañez, Prof. Dr. Luis Fernando Bicudo, e Ricardo Toledo Russo (como representante dos
estudantes de PG)

São Paulo, 21 de março de 2005.
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