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Ata da (185ª) centésima octogésima quinta reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pósgraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia nove de abril 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. Compareceu 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 que enviará, posteriormente, as Atas 183 e
184 para assinatura dos membros do colegiado. Na sequência, disse que na reunião do CONPEP
realizada no dia 25 de março de 2015 foi informado sobre a mudança referente ao processo de
solicitação de cotas de bolsas de mestrado e doutorado/FAPEMIG, pois, será necessário apresentar
um grande projeto, e nesse sentido, acrescentou que a FAPEMIG dará muito valor a produtos
obtidos. Na sequência, falou que o programa vai receber verba PROEX e não mais PROAP, mas
disse que não tem previsão do valor e nem quando receberá. Falou ainda, que houve mudança na
data de homologação dos dados referente ao Coleta de dados/2014 na Plataforma Sucupira, alterado
para 27 de março de 2015; e os dados de 2013 já estão liberados pela CAPES para correção
(devido a perda de dados no envio do coleta de 2013) e o prazo será de 6 a 17 abril para o reenvio à
CAPES; em seguida, salientou que os dados de 2014 foram com problemas, disse que os nomes dos
autores e coautores na produção intelectual saiu da ordem (de participação), e no item: linhas de
pesquisa, com o envio, houve a adição de mais uma, ficando portanto, o programa com cinco linhas,
e não quatro; disse também que já comunicou a CAPES, via email, sobre estes dois problemas
identificados. Informou ao colegiado sobre o comunicado de atraso de bolsas FAPEMIG para o mês
de março de 2015, e esta informação já foi repassada, via email, aos bolsistas FAPEMIG deste
programa. Falou que na reunião do CONPEP foi informado que a Resolução 17/2013 sobre os
critérios para concessão de bolsas de Pós-graduação, mestrado e doutorado, cotas da PROPP, os
programas de nota 6 e 7 não constam nesta Resolução. Na sequência, leu o Ofício Circular
nº06/2015-CDS/CGSI/DPB/CAPES de 27 de março de 2015 que informa a restrição da concessão
adicional de bolsa de doutorado em função do envio de discentes para realização de estágio no
exterior – comunicada por meio do Ofício Circular nº 1/2013-CGSI/DPB/CAPES, de 5 de abril de
2013 – está temporariamente suspensa a partir do dia 01/04/2015. A Profa. Neide, levou ao
conhecimento do colegiado sobre um empenho do ano de 2012 referente a compra de 2500 litros de
hipoclorito ao dizer que não aceitou a proposta de entrega da empresa nas embalagens de 50 litros
(bombonas), mas aceitou em galões de 5litros (embalagem solicitada no pedido original de
compras); assim, a empresa enviou o produto nas embalagens de 5litros (galões), e a Profa. Neide
não aceitou os galões porque estavam com vazamento e justificou a devolução; mas pediu o produto
nas embalagens de 1 litro e a empresa recusou. A Profa. Neide sugeriu a troca por outros produtos,
poderia ser detergente e álcool 70%, mas a empresa respondeu que não trabalha mais com
detergente, e o álcool é o dobro do preço de mercado; porém este assunto continua no aguardo. Na
sequência, disse que no CONPEP foi discutido a respeito dos editais de seleção, e que os candidatos
não necessitam do título de mestre para concorrerem ao doutorado, e nesse sentido a coordenadora
disse que no Regimento do Programa (Resolução 05/2003) já consta que o candidato para se
submeter diretamente à seleção ao doutorado precisa contemplar certa produção científica. Depois,
leu os nomes dos professores, no anexo VI do edital 001/2015, que ofertaram vagas para a seleção,
e neste momento, a pedido, foi incluído o nome da Profa. Márcia Cristina Cury. Informou ao
colegiado que a comissão de bolsas realizou reunião com todos os bolsitas do programa no dia 17
de março/15; falou que foi proveitoso o diálogo, inclusive falou da sugestão do Prof. Cláudio Vieira
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da Silva de se criar um sistema restrito na página do programa para que o discente possa depositar
os relatórios e projetos e o professor parecerista possa ter acesso, facilitando dessa forma a análise.
Na sequencia, a Profa. Eloisa A. V. Ferro falou a respeito do não recebimento da primeira parcela
de bolsa (CAPES) de sua orientada de mestrado por motivo de conta bancária zerada, detalhe que a
favorecida disse não ser de seu conhecimento. Sobre o ocorrido, a secretária do programa disse que
esta informação tem sido repassada no momento da entrega da documentação solicitada para
nomeação dos bolsistas, mas diante do ocorrido não considera mais suficiente e segura. Diante do
fato, a Profa. Neide disse que esta informação (de depósito de dez reais) é reforçada em negrito
(vermelho) mensalmente pela Pró-reitoria, e fez dois pedidos a secretaria: primeiro de que esta
informação seja feita por escrito aos candidatos bolsitas e segundo, reforçar a necessidade do
depósito de dez reais no momento de entrega da documentação para bolsa; disse ainda que nas
informações da Pró-reitoria a agência não faz pagamentos retroativos e também não existe folha de
pagamento complementar aos bolsistas, portanto, a Pró-reitoria informou que a discente terá que
aguardar o próximo mês (maio/15) para recebimento. Diante do ocorrido a coordenadora disse que
solicitou a Diretoria de bolsas da CAPES o pagamento do retroativo para a discente, mas não ainda
não obteve resposta. Além deste fato, a coordenadora comunicou ao colegiado o segundo caso de
não recebimento da primeira parcela de bolsa de mestrado CAPES da discente Mariana Ferreira
Silva, pois, a CAPES e a Pró-reitoria comunicaram que a discente ainda está cadastrada como
bolsista de Iniciação Científica/CNPq, caracterizando duplicidade de bolsa; a coordenadora já
solicitou à discente que procurasse seu ex-orientador de IC para regularizarem a situação para não
haver prejuízo no mês seguinte. A secretária disse que foi bastante incisiva com a discente no
momento da matrícula, pois, solicitou agilidade ao reforçar da impossibilidade de cadastrá-la como
bolsista do mestrado caso não houvesse o cancelamento da bolsa (IC), mas considerou que a
discente tomou as iniciativas. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Segundo item: Programa
de Alianças para a Educação e a Capacitação-PAEC OEA/GCUB. A coordenadora disse que o
PAEC/OEA está aberto novamente e necessita enviar resposta à PROPP até o dia 12 de abril de
2015 ser o Programa oferecerá vaga, disse ser favorável a oferta de vagas para alunos estrangeiros,
pois, acredita ser de muita importância para programa e solicitou parecer do colegiado sobre a
sugestão de uma vaga. O Colegiado manifestou favorável a uma vaga para mestrado para o
PAEC/OEA-2015. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Terceiro item: Carta de aceite de
coorientação. Foi apresentada a carta do professor Marcelo José Barbosa Silva que solicita a
coorientação para o projeto de pesquisa da aluna Mariana Soares Pena Ribeiro ingressante em
2014/2 ao curso de mestrado pela Profa. Dra. Ana Paula Lima Oliveira da Faculdade de
Odontologia da UFU. O pedido foi aprovado pelo colegiado. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. Terceiro item: Pedido de licença maternidade no período de bolsa. A Coordenadora
do Programa leu a carta apresentada pela doutoranda Daniella Cristina Borges que comunica o
afastamento por licença maternidade por 4 meses durante o período de bolsa/CAPES, sendo um
período de 120 dias a partir de 24/03/2015, data do parto, conforme atestado médico (anexo). A
doutoranda solicita comunicar o pedido formalmente a CAPES de acordo com a Portaria nº 248 de
19 de dezembro de 2011. O colegiado referendou o pedido de afastamento encaminhado à PROPP
em 31 de março de 2015. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Quinto item: pedido de
mudança de orientação. A coordenadora leu as cartas apresentadas pelo(a)s Professore(a)s: Dr.
José Roberto Mineo que solicita a troca de orientação da mestranda Vanessa Resende Souza Silva
para que seja orientada pelo Prof. Dr. Tiago Wilson Patrirca Mineo; e a Profa. Dra. Neide Maria da
Silva solicita a transferência de orientação da aluna Rafaela José da Silva para a Profa. Dra. Bellisa
de Freitas Barbosa. O colegiado aprovou os pedidos de alteração de orientação. Encerrado este item
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

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas	
  

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

	
  
passou-se ao seguinte. Sexto item: pedido de cancelamento de bolsa. A coordenadora leu o
pedido de cancelamento de bolsa de doutorado/CAPES do discente Lucas Silva de Faria, a partir do
mês de março/2015 por motivo de vínculo institucional com a Universidade Federal de Uberlândia.
O colegiado aprovou o pedido. Sétimo item: solicitação de auxílio-viagem. A Profa. Neide leu a
solicitação do Prof. Dr. Olindo Assis Martins Filho de auxílio viagem para a mestranda Thádia
Evelyn de Araújo realizar trabalho de campo referente à finalização do plano de atividades da aluna
no Centro de Pesquisas René Rachou- FIOCRUZ no período de 18 a 23 de maio de 2015 na cidade
de Belo Horizonte. O colegiado aprovou o pedido mediante liberação de recursos CAPES/PROEX
para o programa (nota 6), mas que ainda não tem previsão. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. Oitavo item. Solicitação de prorrogação de qualificação de doutorado: A Profa.
Neide leu a carta apresentada pela mesma que solicita a prorrogação de qualificação de doutorado
da aluna Loyane Bertagnolli Coutinho por um prazo de 3 meses, sendo que a qualificação ocorrerá
até maio de 2015. O Colegiado aprovou o pedido. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Nono
item. Solicitação de exame de qualificação de doutorado. A Profa. Neide leu os seguintes pedidos de
qualificação apresentado pelos professores doutores Cláudio Vieira da Silva que solicita a
qualificação de doutorado para a discente Amanda Pifano Neto Quintal para o dia 03/03/2015; e
José Roberto Mineo que solicita o exame de qualificação para o doutorando Silas Silva Santana
para o dia 03 de março de 2015. O colegiado aprovou os pedidos. Encerrado este item passou se ao
seguinte. Décimo item: Solicitações de defesa de mestrado e doutorado. A Profa. Neide leu os
pedidos apresentados pelos seguintes professores: o Prof. Tiago Wilson Patriarca Mineo solicita a
defesa de mestrado para a discente Flávia Batista Ferreira para o dia 19/02/2015; a Profa. Márcia
Cristina Cury solicita a defesa de mestrado para discente Poliana Almeida Matos Barcelos para o
dia 30/03/2015; o Prof. Sydnei Magno da Silva solicita a defesa de mestrado para a discente
Marcela Rodrigues de Sousa Porta para o dia 27/02/2015. A Profa. Neide Maria da Silva solicita a
defesa de doutorado para o aluno Paulo Victor Czarnewski Barenco para o dia 27 de março de
2015; e a Profa. Julia Maria Costa Cruz solicita a defesa de doutorado para o aluno Henrique
Tomaz Gonzaga para o dia 27 de fevereiro de 2015. O colegiado aprovou todos os pedidos.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Décimo primeiro item: Solicitações de homologação
de defesa de doutorado. A coordenadora leu as solicitações de homologação do título de doutor
para os alunos Fernando dos Reis de Carvalho com participação no paper publicado no periódico
“Journal of Clinical Microbiology”- dez, 2014, volume 52 número 12, e do aluno Paulo Victor
Czarnewski Barenco com o paper publicado, primeiro autor, no periódico “PlosOne” - maio 2014vol.9, número 5 (issue) e96527; para o mestrado foram solicitadas as homologações do título de
mestre para as alunas Brunna dos Anjos Pultz, com o paper publicado, primeiro autor, no
periódico “Journal of Cancer”-2014;5(7):559-571, para Flávia Batista Ferreira com participação no
paper publicado no periódico “Veterinary Parasitology”, 199(2014)107-111. E, 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. Décimo
segundo item: Pareceres dos relatórios/projetos acadêmicos 2014/2. A coordenadora comunicou
aos membros do colegiado que todos os pareceres restantes dos relatórios/projetos acadêmicos
2014-2 foram devolvidos pelos pareceristas, e disse que todos relatórios/projetos foram aprovados
como estavam, com exceção de um projeto/mestrado que foi solicitado nova versão. Encerrado este
item passou-se ao seguinte. Outros: 1) Carta referente escolha do novo representante discente para
o colegiado-biênio 2015-2017. A Profa. Neide Maria da Silva leu a carta apresentada pelo atual
representante discente Romulo Oliveira de Sousa sobre a concordância dos discentes que a nova
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representante discente do colegiado biênio 2015-2017 será a doutoranda Paola Amaral de Campos.
A reunião para escolha do novo representante foi realizada no dia 17 de março de 2015, e todos os
presentes assinaram a carta; 2) Carta de aluno de doutorado: A coordenadora leu a carta do
doutorando João Paulo Silva Servato que solicita ao colegiado, novamente, autorização para
acumulação de bolsa com vínculo devido a renovação contratual de trabalho (professor substituto,
Campus Patos de Minas-UFU) por mais 6 meses no semestre letivo de 2015-1. O Colegiado
ponderou que há alunos de doutorado sem bolsa, e após considerações com base na Resolução
02/2014 do Colegiado do Programa, Art. 4º “... em havendo disponibilidade de bolsas, os pósgraduandos deverão solicitar à Comissão de Bolsas, mediante um requerimento em que manifesta
sua intenção em acumular a bolsa de estudos com a atividade remunerada, sendo que estes
requerentes não deverão ter prioridade sobre os pós-graduandos aprovados em processos seletivos
e que não possuam vínculo empregatício”, dessa forma o colegiado decidiu não acatar a solicitação.
Além disso, a coordenadora faria a comunicação à comissão de bolsas do Programa; 3) Prêmio
CAPES de teses; A Coordenadora disse aos membros do colegiado que está aberta a partir de 9 de
abril/15 as inscrições para o Prêmio CAPES de teses 2015 e será enviado email aos docentes e
discentes de doutorado que defenderam em 2014; e na sequência foi sugerido os seguintes nomes
para compor a comissão de avaliação: a Profa. Dra. Neide Maria da Silva, a Profa. Dra. Eloisa
Amália Vieira Ferro e a Profa. Dra. Márcia Cristina Cury. E finalmente, a coordenadora Profa. Dra.
Neide Maria da Silva agradeceu a todos pelo auxílio, companheirismo, pelas contribuições e
participação neste biênio (2013-2015) que se finda em 15 de maio de 2015. A Profa. Dra. Márcia
Cristina Cury retribuiu os agradecimentos, e a Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira Ferro também
agradeceu a todos e defendeu a tradição de continuidade de membros do colegiado nas gestões
posteriores. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 15 horas e 45 minutos, eu
Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada.
Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira Ferro ________________________________________________
Prof. Dr. Jonny Yokosawa __________________________________________________________
Profa. Dra. Márcia Cristina Cury _____________________________________________________
Profa. Dra. Neide Maria da Silva _____________________________________________________
Repres. discente Romulo Oliveira de Sousa_____________________________________________
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