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Ata da (184ª) centésima octogésima quarta reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-1 
graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia cinco de fevereiro do ano de 2 
2015 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 falou que enviará, posteriormente, a Ata 183 (da reunião anterior) aos 8 
membros do colegiado. Na sequência, disse que na reunião do CONPEP realizada no dia 04 de 9 
fevereiro de 2015 foi informado que a respeito do orçamento da UFU para 2015, foi liberado até o 10 
momento 1/18 (um, dezoito avos); a situação financeira da FAPEMIG está complicada e a FAU 11 
está pagando as bolsas de discentes de mestrado e doutorado (FAPEMIG), porém ela tem  recursos 12 
para pagamento de bolsas até fevereiro, depois, há necessidade de repasse pela agência de fomento; 13 
e continuou dizendo que os coordenadores perguntaram novamente na reunião do CONPEP sobre 14 
os ajustes de bolsas FAPEMIG (bolsas a serem recolhidas). O Prof. Marcelo Beletti disse que ainda 15 
não tinha resposta da FAPEMIG, mas comentou que várias universidades de Minas Gerais passam 16 
pelo mesmo problema e irá pessoalmente falar com o presidente da FAPEMIG, para tentar manter 17 
as bolsas que serão reajustadas/recolhidas.  Depois, disse que foi informado no CONPEP que os 18 
alunos vindos do exterior vão direto ao setor de “estrangeria” na “UAI - Unidade de Atendimento e 19 
Informações”, no setor dos agentes da polícia federal, para regularizar sua situação no país. Em 20 
seguida, a Profa. Neide passou a palavra e o Prof. Tiago que participou de congresso nos Estados 21 
Unidos e oportunizou uma semana para visita técnica junto ao colaborador de doutorado sanduíche 22 
no exterior da discente Caroline Martins Mota, deste programa, professor Dr. Peter John Bradley, 23 
provavelmente o Prof. Bradley virá ao Brasil na   ocasião de defesa de tese da doutoranda Caroline 24 
Martins Mota, e disse ainda que vai verificar as  possibilidades de viabilizar a vinda do professor 25 
estrangeiro. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Segundo item: Edital de seleção 2015-l. A 26 
coordenadora lembrou que conforme disse na reunião anterior (183ª) foi enviado aos membros do 27 
colegiado, por e-mail, o último edital de seleção para que as sugestões fossem apresentadas e 28 
discutidas na atual reunião. De início, o Prof. Tiago falou que a ideia geral seria simplificar o 29 
processo de seleção de mestrado, ao sugerir a prova e a análise do currículo, excluindo a entrevista. 30 
A Profa. Márcia disse que o problema não está no edital do programa, acredita que está na 31 
preparação do aluno, pois, entende que a questão da qualidade, está no ensino brasileiro. O Prof. 32 
Jonny disse que o processo de seleção de doutorado, item, apresentação de seminário, possuem 33 
assuntos muito abrangentes,  acreditando que há maior dificuldade para os candidatos que vem de 34 
fora do programa. Ao dialogar com o Prof. Jonny Yokosawa, a Profa. Eloisa disse que o programa, 35 
com a avaliação atual, não deve perder o foco, e pergunta: Quais são os alunos que queremos? 36 
Portanto, sugere maior dedicação e empenho dos candidatos. E continuou dizendo que a quantidade 37 
de alunos não é problema para o programa. O Prof. Tiago sugere que poderia fazer um teste de 38 
aplicar a prova de seleção em outras instituições externas; a Profa. Neide disse que está de acordo 39 
com o Prof. Tiago. Na sequência, o Prof. Tiago solicita sugestão do representante discente Romulo 40 
Oliveira de Sousa sobre o edital. O representante discente disse que percebe dificuldade maior na 41 
extensa referência bibliográfica, e defende a simplificação. O Prof. Tiago e a Profa. Neide 42 
acreditam que é uma boa sugestão simplificar a bibliografia no Edital. Então, o Prof. Tiago sugeriu 43 
ao colegiado limitar a bibliografia em 3 livros, Microbiologia, Imunologia e Parasitologia e ainda 44 
sugere reduzir os tópicos. Portanto, o colegiado por unanimidade avaliou e aprovou a bibliografia 45 
sugerida e  simplificou a definição dos  tópicos para facilitar a compreensão dos candidatos; e foi 46 
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suprimido do edital a documentação exigida para o doutorado,  item  “manuscrito referente à 47 
dissertação...”; e referente ao cronograma de inscrições, foi ainda suprimido o item “resultado da 48 
análise da documentação”, por haver duplicidade de compreensão do candidato nos itens do 49 
cronograma. Outros acertos de redação de texto foram revisados no sentido de propiciar clareza de 50 
entendimento das informações do edital. Todas as sugestões de alterações foram aprovadas pelo 51 
colegiado e repassadas para a coordenadora do programa. Na sequência, a Profa. Neide leu o ajuste 52 
de conduta em função de decisão judicial onde o Ministério Público Federal recomenda nos 53 
processos seletivos de mestrado e doutorado da UFU que as fichas, planilhas, tabelas, notas, 54 
pontuações e demais anotações sejam preenchidos individualmente por cada avaliador, e deverão 55 
permanecer arquivados por dois anos. E leu ainda nota do MPF que recomenda reserva de vagas 56 
para pessoas com deficiência na UFU nos próximos processos seletivos nos cursos superiores de 57 
graduação e pós-graduação. Encerrado este item passou-se ao seguinte.  Terceiro item: Eleição do 58 
colegiado do PPIPA, gestão 2015-2017. A coordenadora disse ao colegiado que já é o momento de 59 
sugerir uma comissão eleitoral para desencadear o processo de consulta para coordenador(a) e 60 
membros docentes do colegiado do programa bem como emissão de Portaria de nomeação pela 61 
Diretoria do ICBIM. Em seguida foi consultado o Estatuto e o Regimento Geral da UFU para 62 
orientação sobre o processo de consulta, assim, foram  observados no Estatuto os Art. 38, 39 e 63 
Regimento Geral da UFU os Art. 79, 326, 329  e 330. Portanto, foram sugeridos pelo colegiado os 64 
seguintes membros para composição da banca Profa. Dra. Julia Maria Costa Cruz (presidente), Prof. 65 
Dr. Jair Pereira da Cunha Junior - titular, o discente Msc. Romulo Oliveira de Sousa, titular e a 66 
técnica em administração, Luceleide de Freitas Queiroz – titular para que sob a presidência do 67 
primeiro possa conduzir os trabalhos necessários. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 68 
Quarto item: Solicitações de defesa de mestrado e doutorado. A Profa. Neide leu os pedidos 69 
apresentados pelos seguintes professores: Prof. Marcelo José Barbosa Silva solicita a defesa de 70 
mestrado da discente Brunna dos Anjos Pultz para o dia 11/02/2015; Profa. Rosineide M. Ribas 71 
solicita a defesa de doutorado para discente Raquel Cristina Cavalcanti Dantas para o dia 72 
25/02/2015, e o Prof. Cláudio Vieira da Silva solicita a defesa de doutorado para a discente Adele 73 
Aud Rodrigues para o dia 13/02/2015. O colegiado aprovou todos os pedidos. Encerrado este item 74 
passou-se ao seguinte. Quinto item: Solicitações de homologação de defesa de doutorado. A 75 
coordenadora leu as solicitações de homologação do título de doutor para os alunos Deivid William 76 
da Fonseca Batistão com submissão do paper no periódico “International Journal of Medical 77 
Microbiology”,  e do aluno Arlindo Gomes de Macêdo Junior com participação no paper publicado 78 
no periódico “PlosOne”; e considerando que todos já cumpriram os requisitos propostos por este 79 
programa, o termo de solicitação de autorização para emissão de diploma dos referidos discentes 80 
poderão ser emitidos pela coordenação do programa. O colegiado aprovou os pedidos. Encerrado 81 
este item passou-se ao seguinte. Sexto item: Pareceres dos relatórios/projetos acadêmicos 82 
2014/2. A coordenadora disse na reunião que alguns pareceres foram devolvidos até a presente data, 83 
pois, ainda restam pareceres não devolvidos, estes ficarão para próxima reunião do colegiado. E 84 
continuou dizendo que os pareceres dos relatórios acadêmicos e projetos apresentados, parte foram 85 
aprovados como estavam e alguns “aprovados com modificações”, com exceção de um relatório do 86 
mestrado que foi solicitado nova versão. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Sétimo item: 87 
Outros. 1) Solicitação de exame de qualificação de mestrado. A Profa. Neide leu o pedido de 88 
solicitação de qualificação apresentado pela Profa. Márcia Cristina Cury que solicita a qualificação 89 
de mestrado para a discente Poliana Almeida Matos Barcelos para o dia 20/02/2015. O colegiado 90 
aprovou o pedido da Dra. Márcia. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 2)Taxa de bancada 91 
FAPEMIG. A Profa. Neide disse que conforme a decisão do colegiado na reunião anterior foi 92 
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solicitada a compra de uma máquina de gelo; um aparelho de ar condicionado com instalação, 93 
porém a verba não foi suficiente para a instalação; um elemento dispersor para o homgeneizador da 94 
marca IKA (danificado) e luvas e hipoclorito; e R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais para 95 
pagamento de manutenção do site do programa (página). 3) A Profa. Neide relatou ao colegiado o 96 
fato que ocorreu com o Prof. Ernesto Taketomi na ocasião da defesa de doutorado da sua orientada 97 
Helena no dia 30 de janeiro/15; disse que o referido professor fez reclamações a respeito da refeição 98 
de um professor da banca no Hotel Executive Inn. Como o Prof. participante externo não conseguiu 99 
chegar um dia antes da defesa, o Prof. Ernesto solicitou à discente Helena que cancelasse a diária do 100 
Prof. no hotel. A Profa. Neide apresentou a solicitação do Prof. Ernesto no sentido que a secretaria 101 
fique de plantão no horário de almoço em dias de banca, para que qualquer problema  seja resolvido 102 
imediatamente, e que quando solicitado pelo docente orientador, o pedido de refeição seja 103 
desvinculado de diária. As solicitações foram acatadas pelo colegiado. A Profa. Neide esclareceu 104 
que em situações como essa a secretaria deve ser imediatamente comunicada, pois a solicitação de 105 
cancelamento diretamente no hotel, não implica em cancelamento real da diária. Para efetivar o 106 
cancelamento, existe a necessidade que se faça um MI para a Divisão Financeira a partir da 107 
secretaria do Programa. 4) E por último a Profa. Neide disse que a sala da pós-graduação no bloco 108 
2B foi finalmente liberada e sugere a mudança, porém para que essa seja feita sugere que o 109 
programa mantenha somente as teses que não existem no banco de teses da  biblioteca da UFU 110 
(digital), ou seja aquelas defendidas até o ano de 2006; solicitou às secretárias um levantamento do 111 
número de teses e dissertações a partir deste ano e também consultar se a biblioteca tem interesse 112 
em receber doação do material impresso que também está no banco de teses da biblioteca. Nada 113 
mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 17 horas e 10 minutos, eu Luceleide de Freitas 114 
Queiroz, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. 115 
Profa. Dra. Neide Maria da Silva _____________________________________________________ 116 
Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira Ferro ________________________________________________ 117 
Prof. Dr. Jonny Yokosawa __________________________________________________________ 118 
Profa. Dra. Márcia Cristina Cury _____________________________________________________ 119 
Prof. Tiago Wilson Patriarca Mineo___________________________________________________ 120 
Repres. discente Romulo Oliveira de Sousa_____________________________________________ 121 


