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Ata da (182ª) centésima octogésima segunda reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pósgraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia dezoito de dezembro do ano de
2014 às 14 horas na sala 4C222A do Bloco 4C - Campus Umuarama, sob a presidência da
coordenadora Profa. Neide Maria da Silva. Compareceram à reunião, a coordenadora, os membros
do Colegiado: Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro, Prof. Jonny Yokosawa, Prof. Tiago Wilson
Patriarca Mineo e o representante de discentes Romulo Oliveira de Sousa. A Profa. Márcia Cristina
Cury justificou ausência. Deu-se início à reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item:
Informes. A Profa. Neide cumprimentou a todos e solicitou assinatura da Ata 181 enviada
anteriormente. Na sequência, repassou a palavra ao Prof. Tiago para informes sobre o Workshop
realizado nos dias 20 e 21 de novembro/14. O Prof. Tiago disse que considerou muito positivo o
evento, a equipe organizadora foi heterogenia, com discentes de doutorado e uma de mestrado que
desenvolvem trabalhos experimentais em diferentes linhas de pesquisa, o que contribuiu bastante
para a organização do evento. O Prof. Tiago por fim sugeriu ao colegiado pensar na periodicidade
do evento, por exemplo de 2 em 2anos. A Profa. Neide sugere para os próximos eventos, que eles
sejam mais abrangentes, incluindo alunos de graduação e de outras Instituições locais e regionais. O
representante discente disse que as palestras foram no geral muito boas, e o evento foi muito bem
organizado. A Profa. Neide parabenizou a todos. Em seguida, falou sobre o resultado da seleção
2014-2, disse que será enviado Memorando Interno à comissão de bolsas do programa, sendo o
Prof. Dr. José Roberto Mineo (presidente), a Profa. Dra. Neide Maria da Silva (titular), a Profa.
Dra. Julia Maria Costa Cruz (titular) e o representante discente, para este fim, José Eduardo Neto de
Sousa (titular) aprovada pelo colegiado na 181ª reunião realizada em 16/10/2014. O objetivo da
carta será informação dos aprovados para os cursos de mestrado e doutorado e a previsão do
número de bolsas para 2015-l. Pois, reforçou que a comissão definirá critérios para continuidade ou
do recebimento de bolsa e critérios para novos bolsistas. O Prof. Tiago informou da aprovação de
seus projetos PRONEX e CNPq, e imediatamente foi informada pela Profa. Eloisa que os Profs.
Drs. Jonny, Paulo Gontijo, Rosineide, Jair Junior, Bellisa de Freitas ganharam financiamento do
Edital Universal da FAPEMIG. A Profa. Neide parabenizou a todos. Em seguida, a Profa. Eloisa
perguntou sobre o manual acadêmico. Em resposta a Profa. Neide disse que depois da revisão das
doutorandas Natália de Melo e Maria Julia R. da Cunha completou muitas informações novas, e
também já foi avaliado pela secretaria para observações. Neste momento, a Profa. Neide consultou
ao colegiado sobre a quantidade de 3(três) cópias de teses e dissertações solicitada no manual
acadêmico, pois, considera excessivo. O colegiado apoia uma cópia (impressa) para a biblioteca e
uma cópia digital para o Programa. O representante discente Romulo Oliveira disse sobre a
desconfiguração do arquivo do manual acadêmico, e o Prof. Tiago se prontificou verificar com a
ADUFU a formatação. Em seguida, a Profa. Neide leu o Ofício Circular da Diretoria de Avaliação,
DAV, nº78/2014 de 25 de novembro de 2014 que informa as datas de 23 de março a 03 de abril de
2015 para a retificação dos dados do Coleta CAPES/Sucupira de 2013 e o prazo de 16 de março de
2015 como prazo final para inserção e chancela dos dados 2014 na Plataforma Sucupira; depois, leu
o comunicado CAPES publicado em 16 de dezembro de 2014 sobre a decisão do Conselho Superior
da CAPES, em sua 68ª reunião, realizada no dia 11 de dezembro, que decidiu sobre a alteração do
período avaliativo passando de 3 para 4 anos para todos os programas de Pós-Graduacão, portanto,
a avaliação, passa a ser quadrienal, sendo que a próxima está prevista para ser realizada no primeiro
trimestre de 2017, versando sobre dados e informações dos anos 2013, 2014, 2015 e 2016. Ainda o
Conselho também aprovou a proposta de realização, no meio do período quadrienal, de uma análise
que aponte tendências dos programas de Pós-Graduação. Esta análise será feita durante os
`seminários de acompanhamento`, que a DAV introduziu e passou a realizar desde o ano de 2010.
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Encerrado este item passou-se ao seguinte. Segundo item: 1) Cartas de aceite de coorientação.
Foram apresentadas as cartas dos seguintes professores: Dr. Paulo Pinto Gontijo-Filho solicita a
coorientação para o projeto de pesquisa da aluna ingressante em 2014/2 ao curso de mestrado Iara
Rossi Gonçalves para coorientação pela Profa. Dra. Rosineide Marques Ribas. O Prof. Tiago W. P.
Mineo solicita a coorientação para o projeto de pesquisa do discente Murilo Vieira da Silva do
curso de doutorado pelo Prof. Carlos Ueira Vieira. O Colegiado aprovou os pedidos. Terceiro item.
Solicitação de homologação de defesa de mestrado e doutorado. A coordenadora leu as
solicitações de homologação do título de mestre para o aluno Edson Fernando Goulart de Carvalho
e para o título de doutor(a) de Priscila Silva Franco, considerando que o termo de solicitação de
autorização para emissão de diploma dos referidos discentes foram aprovados ad referendum em
17 de novembro/2014 e 02 de dezembro/ 14, respectivamente, sendo que todos já cumpriram os
requisitos propostos por este programa. O colegiado referendou os pedidos. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. Quarto item: Solicitações de Exame de qualificação de mestrado e
doutorado: A Profa. Neide leu os pedidos de qualificação apresentado pelos seguintes Professores:
Dr. Adriano Mota Loyola solicita a qualificação de doutorado para os discentes João Paulo Silva
Servato para o dia 14/11/2014 e de Marília Ferreira Andrade para o dia 16/12/14; O Dr. Ernesto
Akio Taketomi solicita a qualificação de doutorado da discente Helena Maria Caleiro Acerbi Penha
para o dia 19/12/2014; e o Dr. Sydnei Magno da Silva solicita qualificação para a mestranda
Marcela Rodrigues de Sousa Porta para o dia 28/11/2014. O colegiado referendou os pedidos do Dr.
Adriano Mota Loyola e Dr. Sydnei Magno da Silva e aprovou o pedido do Dr. Ernesto Akio
Taketomi. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Quinto item. Solicitações de defesa de
doutorado: A Profa. Neide leu os pedidos apresentados pelos seguintes professores: o Prof. José
Roberto Mineo solicita a defesa de doutorado para o discente Fernando dos Reis de Carvalho para o
dia 31/10/2014; em seguida leu o pedido da Profa. Eloisa A.V. Ferro que solicita a defesa de
doutorado de sua orientanda Priscila Silva Franco para o dia 28/11/2014. O colegiado referendou os
dois pedidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Sexto item. Solicitação de abertura do
Edital PDSE. A Profa. Neide leu as cartas seguintes: A Professora Márcia Cristina Cury solicita
abertura do Edital para o Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior – PDSE para que a
doutoranda Natália de Melo Nasser Fava possa realizar (com início em março de 2015) o
Doutorado Sanduiche no Departamento de Veterinaria e Biologia da Universidade de Copenhagen,
Dinamarca, por um período e seis meses, sob a orientação do Prof. Dr. Stig Milan Thamsborg. E a
Profa. Julia Maria Costa Cruz solicita a abertura do Edital PDSE para que a doutoranda Daniela da
Silva Nunes possa realizar (com início em abril de 2015) o doutorado Sanduiche no Instituto de
Investigação Biomédica da Universidade Nacional Autónoma do México (UNAM), México, por
um período de 3 meses, sob a orientação da Profa. Dra. Edda Lydia Sciutto Conde. O colegiado
referendou as solicitações. Sétimo item. Taxa de bancada FAPEMIG. A Profa. Neide leu os
seguintes pedidos para aquisição de equipamentos, via taxa de bancada FAPEMIG: o Prof. Cláudio
Vieira da Silva solicita aquisição de uma geladeira nova (modelo: geladeira/refrigerador porta de
vidro 650 litros (LG4-650), ar forçado, frost free, visor de temperatura, 220V) e justifica que a
geladeira antiga apodreceu além de necessitar de manutenção sem sucesso; A Profa. Eloisa A.V.
Ferro solicita ajuda financeira para custear o concerto conserto da leitora ELISA no valor de
aproximadamente R$1.800,00, pois, a UFU não possui verba específica para este fim e não tem
contrato de manutenção para a mesma; A Profa. Márcia Cristina Cury solicita a troca do filtro
405nm F405 da leitora de Elisa Celer Polaris (patrimônio UFU181097) lotada no Laboratório de
Parasitologia com valor cotado de R$800,00; a Profa, Neide falou da necessidade de migração da
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página do programa para adequar ao sistema padrão UFU e por este motivo será contratada empresa
especializada para este fim no valor de R$6.200,00.
Oitavo item. Requerimento de Remoção. A coordenadora leu o pedido de remoção da servidora
Lucélia da Costa Assis, com exercício e lotação atual no Programa (PPIPA/ICBIM). O pedido se
justifica pelo interesse de atuar em outra atividade e com horário reduzido ou em local próximo de
sua residência. O colegiado ciente do pedido autoriza a remoção com permuta imediata. Encerrado
este item passou-se ao seguinte. Nono item. Grade de disciplinas 2015-1. A coordenadora
apresentou ao colegiado a grade de disciplinas 2015-1 para apreciação e lembrou que conforme o
calendário da Pós-graduação (2014) a oferta de disciplinas para o primeiro semestre de 2015
ocorreu em 27 e 28 de novembro/14. O Colegiado aprovou a grade de disciplinas 2015-1.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Outros: 1) Análise de relatórios acadêmicos 2014/1.
Foi informado que o professor Dr. Paulo Rogério de Faria entregou os pareceres dos relatórios
referentes a 2014-1 dos doutorandos Luiz Carlos Gebrim de Paula Costa e Natália de Melo Nasser
Fava. Foi certificado pelo colegiado que os relatórios foram aprovados como estavam. 2) O
Prof.Jonny Yokosawa manifestou sobre a seleção de doutorado 2014-2, pois, considera que o
serteio do paper poderia ser nivelado por área. A profa. Eloisa, presidente da banca de doutorado
esclareceu ao Prof. Jonny Yokosawa das normas do processo seletivo e que a solicitação não se
enquadra no Edital. A Profa. Neide leu a Portaria PROPP 04/2014 sobre os prazos para
apresentação do próximo edital e disse que o assunto sobre a seleção será discutido em janeiro/15.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 15
horas e 15 minutos, eu Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi
por todos assinada.
Profa. Dra. Neide Maria da Silva ____________________________________________________
Prof. Dr. Jonny Yokosawa _________________________________________________________
Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira Ferro ________________________________________________
Prof. Tiago Wilson P. Mineo________________________________________________________
Repres. discente Romulo Oliveira de Sousa____________________________________________
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