
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

           Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas	  
	  

www.imunoparasito.ufu.br - E-mail: coipa@ufu.br - Telefax: (034) 3218-2333 
 Av. Amazonas, s/n - Bloco 4C, Sala 4C218 - Campus Umuarama 

Uberlândia, MG, Brasil - CEP: 38.405-320 
 

Ata da (181ª) centésima octogésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-1 
graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia dezesseis de outubro do ano de 2 
2014 às 14 horas na sala 4C222A do Bloco 4C - Campus Umuarama, sob a presidência da 3 
coordenadora Profa. Neide Maria da Silva. Compareceram à reunião, a coordenadora, os membros 4 
do Colegiado: Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro, Prof. Jonny Yokosawa, Profa. Márcia Cristina 5 
Cury, Prof. Tiago Wilson Patriarca Mineo e o representante de discentes Romulo Oliveira de Sousa. 6 
Deu-se início à reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item: Informes. A Profa. Neide 7 
cumprimentou a todos e solicitou assinatura da Ata 180 já corrigida anteriormente. Na sequência, 8 
repassou os informes da reunião do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação - CONPEP realizada no 9 
dia 15 de outubro/2014 e falou sobre o Fórum dos Pró-Reitores onde foi informada que a avaliação 10 
dos programas será de quatro em quatro anos, mas não se sabe se esta avaliação vigente ainda será 11 
trienal ou não; e disse também que nas próximas avaliações será criada uma comissão internacional 12 
para avaliar os dados dos programas com nota 5, será realizada entrevistas com os docentes, para 13 
que assim o programa possa ser avaliado para atingir a nota 6, ou seja, de acordo com avaliação da 14 
comissão para este fim. Disse ainda, que no Fórum foi voz geral dos coordenadores dos programas 15 
de todo país quanto a “Plataforma Sucupira”, pois houve reclamação geral quanto às dificuldades 16 
do aplicativo, que causou um desconforto de trabalho nos coordenadores pelas dificuldades de 17 
preenchimento (impedimentos, amarras, inconsistências, perda de dados, serviços feitos 18 
repetidamente, inoperâncias, vinculação instantânea, mobilidade das pastas com alto nível de 19 
dificuldade ou quase improdutivo, choque de dados com o coleta de anos anteriores e várias 20 
incompatibilidades nos dados das pastas do próprio aplicativo, pasta de erros inviável de correção,  21 
exportação dos dados sem segurança da totalidade do que foi informado e assim por diante). Mas, 22 
segundo foi informado, na reunião do CONPEP, a CAPES pediu para que os coordenadores não se 23 
preocupassem. Esta foi a pronúncia da CAPES quanto às dificuldades reclamadas. A Profa. Neide, 24 
disse novamente que se houver alguma incoerência de dados no aplicativo Sucupira de 2014 deste 25 
programa foi por motivos da dificuldade do próprio aplicativo na exportação dos dados. Disse ainda 26 
sobre o CONPEP, que faz dois anos que a UFU não tem edital CTINFRA, e outro edital  será aberto 27 
em dezembro de 2014. Disse que foi informado que a UFU terá vagas para quatorze professores 28 
com função de titular livre e que no CONPEP discutiram sobre critérios. A Profa. Neide disse que 29 
está aberto para o colegiado sugerir, assim, o Prof. Tiago falou que o titular livre não deve ofertar 30 
aula na graduação, mas sim permanecer em dois programas, mas a Profa. Eloisa indagou sobre o 31 
porquê o titular da carreira ofertar aula na graduação e o titular livre não? O Prof. Tiago 32 
complementou  que o Reitor sugere que as vagas sejam destinadas aos cursos de nota 5. Na 33 
sequência, a Profa. Neide falou sobre o Workshop, e disse que foi enviado email a todos os 34 
docentes e discentes. O Prof. Tiago sugere divulgar o evento para os egressos também e falou que 35 
espera uma média de 60 inscritos do programa para apresentação de trabalhos. Encerrado este item 36 
passou-se ao seguinte. Segundo item: Chancelamento do coleta de dados do PPIPA(Sucupira). 37 
A Profa. Neide falou que este item está contemplado nas observações citadas nos informes, mas 38 
reforça, caso permanecer algum erro ou alguma inconsistência, fala da impossibilidade de acerto 39 
devido a diversos problemas do aplicativo Sucupira, inclusive na exportação dos dados. Encerrado 40 
este item passou-se ao seguinte. Terceiro item: Portaria CAPES nº 34, de 30 de setembro de 2014. 41 
A Profa. Neide falou ao colegiado da outorga do Prêmio CAPES de Tese Edição 2014 ao autores 42 
das melhores teses de doutorado defendidas em 2013 e aos respectivos orientadores e 43 
coorientadores e Programas de Pós-graduação, pois da área de Ciências Biológicas III foi vencedor  44 
ao Prêmio CAPES de Tese Djalma de Souza Lima Júnior orientado pelo Prof. Dr. Dario Simões 45 
Zamboni do Programa Imunologia Básica da USP/RP; e Outorga Menção Honrosa no âmbito do 46 
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Prêmio CAPES de Tese Edição 2014 na área de Ciências Biológicas III para Diogo de Azevedo 47 
Jurelevicius orientado pelo Prof. Dr. Lucy Seldin do Programa Ciências (Microbiologia) da UFRJ. 48 
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Quarto item. Carta de aceite de coorientação. Foi 49 
apresentada pela Profa. Dra. Neide Maria da Silva carta de solicitação de coorientação para o 50 
projeto de pesquisa da aluna ingressante em 2014/2 ao curso de doutorado Natália Carnevalli de 51 
Miranda para coorientação pelo Prof. Dr. Foued Salmen Espindola. O Colegiado aprovou o pedido. 52 
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Quinto item: Solicitação de oferta de vaga no 53 
processo seletivo 2014/2: A coordenadora leu a carta apresentada e assinada pelo Prof. Marcelo 54 
José Barbosa Silva solicitando a autorização para oferecer mais de uma vaga para o doutorado no 55 
processo seletivo 2014/2 para ingresso em 2015/1, pois sua aluna de mestrado Brunna Pultz 56 
defenderá em tempo hábil para prestar a seleção ao curso de doutorado. O colegiado aprovou o 57 
pedido. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Sexto item: Solicitação de prorrogação de 58 
qualificação de doutorado. A Profa. Neide leu a carta apresentada pelo Prof. Cláudio Vieira da 59 
Silva que solicita a prorrogação do prazo para qualificação de Tese da doutoranda Amanda Pifano 60 
Neto Quintal para dezembro de 2014, salientando que não acarretará alteração na data de defesa da 61 
doutoranda. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Sétimo item. Solicitação de prorrogação 62 
de qualificação e defesa de mestrado. A Profa. Neide leu a carta apresentada pela Profa. Márcia 63 
Cristina Cury que solicita a prorrogação do prazo para qualificação da dissertação de mestrado da 64 
aluna Poliana Barcelos para o mês de janeiro de 2015 pela necessidade de coletar amostras de 65 
material fecal interrompido devido à copa do mundo ocorrida em junho/julho de 2014; o que 66 
provocou atraso na análise e obtenção dos resultados imprescindíveis para a conclusão da 67 
dissertação de mestrado, reiterando que a defesa ocorrerá em tempo hábil. O colegiado aprovou o 68 
pedido. Encerrado este item passou-se ao seguinte Oitavo item. Solicitação de Exame de 69 
qualificação de mestrado e doutorado: Profa. Neide leu os pedidos de qualificação apresentado 70 
pelos seguintes Professores: Dr. José Roberto Mineo solicitando a qualificação de doutorado para o 71 
discente Fernando dos Reis de Carvalho para dia 29/8/2014; Dr. Cláudio Vieira da Silva solicitando 72 
a qualificação de doutorado das discentes Adele Aud Rodrigues para dia 22/8/2014 e Rosiane 73 
Nascimento Alves para o dia 23/9/2014 e; Dra. Neide Maria da Silva solicita qualificação para a 74 
mestranda Layane Alencar Costa Nascimento para o dia 14/10/2014. O colegiado referendou os 75 
pedidos do Dr. José Roberto Mineo, do Dr. Cláudio Vieira e da Dra. Neide Maria da Silva 76 
aprovando-os. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Nono item. Solicitações de defesa de 77 
mestrado e doutorado: A Profa. Neide leu os pedidos apresentados pelos seguintes professores: o 78 
Prof. Cláudio Vieira da Silva solicita a defesa de mestrado para a discente Núbia da Silva Araújo 79 
para o dia 5/9/2014; em seguida leu o pedido feito por ela mesma solicitando a defesa de mestrado 80 
de sua orientanda Layane Alencar Costa Nascimento para o dia 24/10/2014. O colegiado aprovou 81 
os dois pedidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Décimo item. Solicitação de 82 
homologação de defesa de mestrado e doutorado. O COLEGIADO SUPRIMIU COMO PAUTA 83 
DAS REUNIÕES AS AUTORIZAÇÕES PARA EMISSÃO DE DIPLOMA, por considerar 84 
contemplado na pauta solicitações de homologação de defesas, considerando que assim que for 85 
homologada a dissertação ou tese, imediatamente poderá solicitar a emissão do diploma. Assim 86 
sendo, a coordenadora leu a solicitação de homologação do título de doutor para o aluno Marcelo 87 
Arantes Levenhagem e o termo de solicitação de autorização para emissão de diploma de doutorado 88 
do discente Guilherme Ramos Oliveira e Freitas, aprovado ad referendum em 29 de agosto/2014 e 89 
os demais pedidos de homologação do título de mestre das discentes Loiane Froelich, Leilane Alves 90 
Chaves e Ana Luiza de Souza Faria sendo que todos já cumpriram os requisitos propostos por este 91 
programa. O colegiado referendou os pedidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Décimo 92 
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primeiro item. Solicitação de autorização para emissão de diploma de doutorado. A Profa. 93 
Neide leu o termo de solicitação de autorização para emissão de diploma enviado ao colegiado para 94 
ciência da homologação feita ad referendum para o discente Guilherme Ramos Oliveira e Freitas 95 
dia 29/8/2014. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Décimo segundo item. Pedido de bolsa 96 
com vínculo: Solicitação do doutorando João Paulo Silva Servato com anuência de seu orientador, 97 
Prof. Adriano Mota Loyola, ao colegiado que solicita acumulação de bolsa com proventos relativos 98 
à atividade docente como professor substituto desta Instituição, o colegiado avaliou que o pedido 99 
não atende ao Art. 1º letra “b”: “Ter sido aprovado no exame de segunda língua estrangeira“ e letra “c”: 100 
“Ter sido aprovado no exame geral de qualificação” da Resolução 02/2014 do CPPIPA referente a 101 
critérios necessários para acumulação de bolsa com vínculo no âmbito do Programa. Portanto, 102 
considerando a produção acadêmica apresentada, o colegiado solicita a qualificação do doutorando 103 
João Paulo Silva Servato até o dia 15 de novembro/14 para que assim possa atender aos critérios do 104 
Programa relativos ao assunto proposto. Quanto a ter sido aprovado no exame de segunda língua 105 
estrangeira, o colegiado solicita providencias urgentes e que o discente apresente o agendamento do exame 106 
de segunda língua estrangeira até a data de 15 de novembro/14 para que assim possa atender aos critérios 107 
do Programa relativos ao assunto proposto. Décimo terceiro item. Comissão de bolsas. A Profa 108 
Neide informou ao colegiado que o  Programa foi contemplado com três bolsas de doutorado 109 
CAPES totalizando 22 bolsas desta agência de fomento. Disse também que a doutoranda Daliane 110 
Faria Grama com anuência da orientadora, Márcia Cristina Cury pleiteou uma bolsa com acúmulo 111 
de proventos, o que foi aprovado ad referendum por cumprir os requisitos do programa da 112 
Resolução 02/2014. Falou sobre a comissão de bolsas para avaliar os discentes bolsistas, assim 113 
como os não bolsistas, e disse que de acordo com as normas da CAPES esta comissão deve ser 114 
formada pelo coordenador(a) do Programa, um representante discente e  pelo menos mais um 115 
docente do Programa. O Prof. José Roberto Mineo será o presidente dessa comissão e a Profa. Júlia 116 
Maria Costa Cruz também fará parte da comissão. O doutorando José Eduardo Neto de Sousa fará 117 
parte da comissão como representante discente, sendo que seu nome foi decidido em votação pelos 118 
alunos do Programa. A Profa. Neide disse que em reunião com os alunos em 25 de setembro de 119 
2014, esclareceu-os em relação a entrega de projetos e relatórios, que de agora em diante, será 120 
necessário uma versão impressa do relatório e uma cópia em CD. Além disso, nesse CD deverá 121 
conter o projeto original do aluno e a cópia de todas as versões de relatórios previamente entregues. 122 
O Prof. Jonny perguntou sobre o acompanhamento dos discentes não bolsistas. Encerrado este item 123 
passou-se ao seguinte. Décimo quarto item. Banca de seleção 2014/2. A Profa. Neide solicitou ao 124 
colegiado sugestões de nomes para compor a banca de seleção 2014/2 de mestrado e doutorado. O 125 
Prof. Tiago falou que seria positivo haver alternância das bancas, pois, há três ou quatro seleções 126 
que participa da banca de mestrado. Então foi previamente indicado para compor a banca de 127 
mestrado a Profa. Márcia Cristina Cury da Parasitologia, o Prof. Tiago W P Mineo da Imunologia 128 
que irá convidar o Prof. Cláudio Vieira da Silva, e o Prof. Jonny irá convidar a Profa. Rosineide M. 129 
Ribas para definição posterior da banca. Para compor a banca de doutorado foi indicado a Profa. 130 
Eloisa Amália Vieira Ferro, previamente indicada pela Profa. Neide Maria da Silva da Histologia 131 
que pediu para convidar o Prof. José Roberto Mineo, o Prof. Matias Pablo Juan Szabó e também o 132 
Prof. Jair P. da Cunha Junior para definição posterior da banca de doutorado. Encerrado este item 133 
passou-se ao seguinte. Décimo quinto item. Análise dos relatórios e projetos acadêmicos 2014/1. 134 
Foi informado que os professores e os doutorandos pareceristas entregaram os pareceres dos 135 
relatórios e projetos referentes a 2014-1, primeira análise após mudança no período avaliativo dos 136 
projetos e relatórios, com exceção, até o presente momento, dos Profs. José Roberto Mineo, 137 
Adriano Mota Loyola, Marcelo José Barbosa Silva e Paulo Rogério de Faria. Os membros do 138 
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Colegiado tomaram conhecimento de todos os pareceres de análise dos relatórios, e certificaram 139 
que: a aluna Marcela Rodrigues de Sousa Porta do mestrado necessita fazer uma nova versão do seu 140 
relatório para o próximo ano, e do doutorado a aluna Maria Marlene Martins também deverá 141 
entregar ao parecerista uma nova versão do seu relatório para a próxima  análise (julho/2015). As 142 
análises dos relatórios dos demais alunos do mestrado e doutorado foram deferidas. Observaram, 143 
ainda, que o projeto de mestrado da discente Paula Suellen Guimarães Gois foi aprovado e que os 144 
projetos das alunas Bruna Fuga Araújo, Gabriela Borges da Silva, Karen Ferraz Faria, Mylla 145 
Spirandelli da Costa, Paula Fernandes Santos, Thádia Evelyn de Araújo e Vanessa dos Santos 146 
Miranda foram aprovados com modificações para a próxima análise (julho/2015). O projeto da 147 
discente Paula Cristina Brígido Carvalho Neves necessita nova versão sendo que a parecerista 148 
Profa. Julia Maria Costa Cruz solicitou que lhe fosse entregue a nova versão antes da próxima data 149 
para a análise. A aluna foi avisada mas até a presente data não entregou o novo projeto na secretaria 150 
do PPIPA. O colegiado foi informado ainda que os  doutorandos Luiz Carlos Gebrim de Paula 151 
Costa e Patrícia de Castilhos entregaram o relatório posterior ao prazo estipulado. Encerrado este 152 
item passou-se ao seguinte. Décimo sexto item: Pedidos de aproveitamento de créditos: Foi 153 
apresentado ao Colegiado do programa as solicitações de aproveitamento de créditos dos seguintes 154 
doutorandos ingressantes em 2014-1: Mário Cézar de Oliveira, sendo 55 créditos da dissertação e 2 155 
créditos de estudos aproveitados; Murilo Vieira da Silva, sendo 55 créditos da dissertação e 12 156 
créditos de estudos aproveitados e Fernanda Chaves de Oliveira Victor, sendo 55 créditos da 157 
dissertação 13 créditos em disciplinas e 2 créditos de estudos aproveitados. Após verificação de que 158 
os pedidos de aproveitamento de créditos estão de acordo com os Art. 42 e 43 da Resolução 159 
05/2003 do CONPEP todos foram aprovados pelo Colegiado com exceção dos 13 créditos de 160 
disciplinas solicitados pela doutoranda Fernanda Chaves de Oliveira Victor; pois apresentam 161 
duplicidade de aproveitamento uma vez que a discente cursou as disciplinas no período em que 162 
fazia o mestrado e no mesmo programa onde o concluiu. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 163 
Décimo sétimo item. Outros. 1) Solicitação de anuência do colegiado para efetivar inscrição de 164 
candidata ao processo seletivo 214-2 mediante apresentação de pedido do registro de patente: De 165 
acordo com a carta apresentada ao colegiado que solicita o aceite de inscrição da candidata Layane Alencar 166 
Costa Nascimento ao processo seletivo 2014-2 mediante apresentação de pedido de registro de patente em 167 
substituição ao item 4.8.5 do Edital de seleção 002/2014, o colegiado deferiu o pedido. 2) Solicitação de 168 
anuência do colegiado para redigir tese em formato de compilação de artigos. De acordo com a carta 169 
apresentada ao colegiado que solicitando que  a tese de doutorado da pós-graduanda Adele aud Rodrigues 170 
seja redigida em formato de compilação de artigos, consistindo de um capítulo introdutório, incluindo 2 ou 3 171 
artigos já publicados e encerrando com um capítulo de discussões e conclusões, o colegiado considerou 172 
aprovado a formatação da tese conforme o proposto. 3) Solicitação de anuência do colegiado para defesa 173 
pública de tese fora do prazo regular para defesa. Foi apresentada carta ao colegiado que solicitando a 174 
defesa de tese de doutorado do pós-graduando Fernando Reis de Carvalho fora do prazo regular para 31 de 175 
outubro de 2014, devido a problemas e dificuldades referentes à execução dos procedimentos experimentais, 176 
sendo necessários experimentos de projeto paralelo para conclusão de dados e resultados suficientes para 177 
qualificação e defesa.  O colegiado aprovou o pedido. . Nada mais havendo a tratar encerrou-se a 178 
reunião às 16 horas e 05 minutos, eu Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta ata que, após lida e 179 
aprovada, foi por todos assinada. 180 
Profa. Dra. Neide Maria da Silva ____________________________________________________ 181 
Prof. Dr. Jonny Yokosawa _________________________________________________________ 182 
Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira Ferro ________________________________________________ 183 
Profa. Dra. Márcia Cristina Cury ____________________________________________________ 184 
Prof. Tiago Wilson P. Mineo________________________________________________________ 185 
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Repres. discente Romulo Oliveira de Sousa____________________________________________ 186 


