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Ata da (183ª) centésima octogésima terceira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pósgraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia vinte e dois de janeiro do ano
de 2015 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, Profa. Márcia Cristina
Cury e o representante de discentes Romulo Oliveira de Sousa. O Prof. Tiago Wilson Patriarca
Mineo justificou ausência. Deu-se início à reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item:
Informes. A Profa. Neide cumprimentou a todos e falou da assinatura da Ata 182 enviada
anteriormente. Na sequência, disse que na reunião do CONPEP realizada no dia 21 de janeiro de
2015 foi informado que o gasto do PROAP/2015 será diferente dos anos anteriores, mas não tem
muita definição. Depois, lembrou que o término de seu mandato na coordenação será em 15 de
maio deste ano, e disse que na próxima reunião, em fevereiro, deveriam discutir sobre o processo
eleitoral. Em resposta, a Profa. Eloisa disse que o desencadeamento do processo eleitoral (com base
Regimento Geral/UFU) se inicia com 60 dias antes do término do mandato. Na sequência, sugeriu
que o calendário de reuniões do Colegiado para 2015 seja definido na próxima coordenação, mas,
até o fim desta gestão, seja um dia após as reuniões do CONPEP, sendo para os dias 05 de fevereiro
e 09 de abril, pois, março não haverá reunião. Repassou a informação de que o prazo para
chancelamento de dados do programa na “Plataforma Sucupira” ano base 2014 será 16 de março de
2015; e o prazo para retificação dos dados do coleta ano base 2013 será de 23 de março a 03 de
abril/2015, pois, houve perda de dados ao processar o envio eletrônico à CAPES. Em seguida, pediu
sugestão ao colegiado sobre os relatórios impressos e o CD que havia solicitado aos alunos, em
reunião; e também, foi enviado um e-mail aos docentes informando que os mesmos receberiam o
relatório impresso e o CD eletrônico. Disse, que os alunos entregaram o CD e o relatório impresso,
porém, por equívoco, a secretaria entregou aos pareceristas somente o relatório, sendo que o CD
contendo arquivos do projeto original e dos relatórios anteriores não foi entregue, portanto,
perguntou ao colegiado o que deveria ser feito. Após algumas considerações foi decidido que os
CDs estarão disponíveis na secretaria para consulta pelos pareceristas. Encerrado este item passouse ao seguinte. Segundo item: Edital de seleção 2015-l. A coordenadora lembrou ao colegiado
sobre a Portaria PROPP n.006 de 16 de junho de 2014 que regulamenta os prazos dos editais
referentes aos processos seletivos. Sendo que editais para o ingresso no segundo semestre deverão
ser enviados a PROPP para análise até o mês de março, portanto, solicitou aos membros do
colegiado que leiam e apontem sugestões para o próximo edital. A cópia do último edital será
enviada para o e-mail dos membros do colegiado para análise e discussão na próxima reunião, que
ocorrerá em 05 de fevereiro de 2015. Terceiro item: Cartas de justificativa sobre relatório
acadêmico. A Profa. Neide leu as seguintes cartas apresentadas ao colegiado: primeiro, a
doutoranda Marília Ferreira Andrade que justifica a não entrega do relatório acadêmico 2014-2 por
motivo da realização do exame de qualificação (previsto nas normas do programa) agendado para o
dia 16 de dezembro de 2014; e segundo, a carta do Prof. Tiago W. P. Mineo que justifica que o
doutorando Murilo Vieira da Silva está readequando o Projeto de pesquisa que será reapresentado
ao colegiado (previsto para fevereiro), motivo da não apresentação do relatório anual de atividades
2014-2. Quarto item: Carta de aceite de coorientação. Foi apresentada a carta do professor Paulo
Rogério de Faria que solicita a coorientação para o projeto de pesquisa da aluna Daniella Cristina
Borges ingressante em 2014/2 ao curso de doutorado, pelo Prof. Dr. Jair Pereira da Cunha Junior.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Quinto item: Solicitação de dilação de qualificação
de doutorado. A Profa. Neide leu a carta apresentada pelo professor Ernesto Akio Taketomi que
solicita a prorrogação do prazo para qualificação de tese da doutoranda Juliana da Silva Miranda para o mês
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de junho de 2015. O pedido foi deferido pelo colegiado do programa, com a seguinte ressalva: solicita que o
prazo de defesa fica inalterado, ou seja, até 31 de julho de 2015. O Colegiado solicitou enviar carta ao
orientador com cópia para a doutoranda Juliana da Silva Miranda. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. Sexto item: Solicitações de exame de qualificação de mestrado e doutorado. A Profa. Neide

leu os pedidos de qualificação apresentado pelos seguintes Professores: Dr. Tiago W.P. Mineo
solicita a qualificação de mestrado para a discente Flávia Batista Ferreira para o dia 16/01/2015; O
Dr. Marcelo Barbosa da Silva solicita a qualificação de mestrado da discente Brunna dos Anjos
Pultz para o dia 27/01/2015; e a Dra. Neide Maria da Silva solicita qualificação para a doutorando
Paulo Victor Czarnewski Barenco para o dia 26/01/2015. O colegiado referendou o pedido do Dr.
Tiago W. P Mineo e aprovou os pedidos do Dr. Marcelo Barbosa Silva e Dra. Neide Maria da Silva.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Sétimo item: Solicitações de homologação de defesa
de mestrado. A coordenadora leu as solicitações de homologação do título de mestre para os
alunos Melina Lorraine Ferreira, Pâmela Mendonça Guirelli e Layane Alencar Costa, considerando
que todos já cumpriram os requisitos propostos por este programa, o termo de solicitação de
autorização para emissão de diploma dos referidos discentes poderão ser emitidos pela coordenação
do programa. O colegiado aprovou os pedidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Oitavo
item. Solicitações de defesa de doutorado: A Profa. Neide leu o pedido apresentado pelo Prof.
Ernesto Akio Taketomi que solicita a defesa de doutorado para a discente Helena Maria Caleiro
Acerbi Penha para o dia 30/01/2015. O colegiado aprovou o pedido. Encerrado este item passou-se
ao seguinte. Nono item. Pedido de liberação para servidor-2015-1 (meio período de um dia por
semana). A Profa. Neide leu a carta apresentada pela técnica-administrativa Luceleide de Freitas
Queiroz que solicita ao colegiado liberação, de meio período, uma vez por semana, nas quartasfeiras das 14 as 17h e 40 min. no primeiro semestre de 2015 para cursar a disciplina
"Historiografia" como aluna regular no Programa de Pós-graduação em História/UFU. A disciplina
terá início no dia 04 de março com encerramento no dia 01 de julho de 2015. O colegiado aprovou
o pedido. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Décimo item.Taxa de bancada FAPEMIG.
A Profa. Neide informou ao colegiado que o convênio referente a taxa de bancada FAPEMIG
finaliza em 28 de fevereiro de 2015, e disse da urgência em solicitar os pedidos de compra. Houve
erro por parte da Fundação de Apoio Universitário (FAU), que o reconheceu; sendo que esta não
enviou o e-mail comunicando de tal fato. Portanto, solicitou aos membros do colegiado sugestão de
equipamento ou materiais, pois, disse que o pedido deverá ser imediato. O colegiado sugeriu a
compra de uma máquina de gelo. A Profa. Neide disse ao colegiado que solicitou a compra de um
aparelho de ar condicionado para a secretaria do programa, pois o da secretaria está com defeito há
muito tempo e não funciona adequadamente. Na sequencia solicitou a aprovação da compra de um
elemento dispersor 5G para o aparelho homogeneizador da marca IKA que estava danificado e
impedia o uso do aparelho, fundamental para homogeneização de amostras. O colegiado aprovou a
solicitação. E, no decorrer da reunião a Profa. Neide consultou a FAU sobre o saldo do programa e
esta informou que este é de R$17.900,00, verba suficiente para pagamento destas despesas
inclusive as solicitadas na reunião 182 do colegiado. Após o pagamento de todas essas defesas,
ficou definido que o restante da verba deveria ser destinado para compra de hipoclorito e luvas sem
talco, que são utilizados por todos os laboratórios do programa. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. Outros: 1) Solicitação de dilação de prazo para defesa de mestrado. A Profa. Neide
leu a carta apresentada pela professora Márcia Cristina Cury que solicita a prorrogação do prazo para
defesa de mestrado da aluna Poliana Almeida Matos Barcelos para o mês de março de 2015. O colegiado
aprovou o pedido; 2) Solicitação de troca de parecerista: A Profa. Neide leu carta da Profa. Márcia
Cristina Cury que solicita a troca do parecerista do (último) relatório (2014-2) da aluna de mestrado Kelem
Cristina Pereira Mota. A Profa. Márcia sugeriu ao colegiado o nome do Prof. Sydnei Magno da Silva. O
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colegiado considerou aprovado por considerar o Prof. Sydnei da área de Parasitologia que trará grande
contribuição. Portanto, o relatório da Aluna Kelem Cristina será encaminhado para o Prof. Sydnei Magno da
Silva; 3) Perda de uma cota de bolsa doutorado-FAPEMIG: a coordenadora leu o Ofício
1343/14:DCTI/GOT/DPB endereçado ao Reitor. Prof. Dr. Elmiro Santos Resende ref. “Programa de apoio a
Pós-Graduação-PAPG 2015”, que comunica as cotas de bolsas a que cada curso de pós-graduação da UFU
tem direito. Além disso, comunica os critérios de distribuição de bolsas-FAPEMIG para os cursos de pósgraduação. Especificamente, nosso programa tem 6 bolsistas de doutorado cadastrados no sistema
EVEREST e temos direito a 5 cotas, portanto, o programa perderá 1 cota quando da defesa de algum bolsista
FAPEMIG, porém, não esclareceu quando isso ocorrerá. Esse assunto foi discutido na reunião do CONPEP,
do dia 21 de janeiro/15 e foi informado/confirmado que houve redução de cotas para diversos programas
(planilha anexa ao ofício). Portanto, este programa perderá uma cota de doutorado/FAPEMIG em 2015,
conforme ajuste de cotas pela FAPEMIG. E finalmente, a Profa. Neide convidou aos membros do colegiado
e a secretaria para visita à sala da pós-graduação no bloco 2B (piso superior). Nada mais havendo a tratar

encerrou-se a reunião às 15 horas e 50 minutos, eu Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta ata que,
após lida e aprovada, foi por todos assinada.
Profa. Dra. Neide Maria da Silva ____________________________________________________
Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira Ferro________________________________________________
Prof. Dr. Jonny Yokosawa __________________________________________________________
Profa. Márcia Cristina Cury_________________________________________________________
Repres. discente Romulo Oliveira de Sousa_____________________________________________
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