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Ata da (186ª) centésima octogésima sexta reunião ordinária do recém eleito Colegiado do Programa 1 
de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia dois de junho do ano 2 
de 2015 às 8 horas e 30 minutos na sala 4C222A do Bloco 4C - Campus Umuarama, sob a 3 
presidência do coordenador Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o 4 
coordenador, os membros do Colegiado biênio 2015-2017, os professores doutores: José Roberto 5 
Mineo, Matias Pablo Juan Szabó, Sydnei Magno da Silva e a representante discente doutoranda 6 
Paola Amaral de Campos. O Prof. Tiago justificou ausência momentânea da Profa. Eloísa Amália 7 
Vieira Ferro. Deu-se início à primeira reunião desta nova gestão com o primeiro item da pauta: 8 
Primeiro item: Informes. O Prof. Tiago cumprimentou e agradeceu a presença de todos e falou 9 
que será prático nas atividades de hoje devido a pauta extensa. Primeiro, falou da reforma do 10 
Programa como proposta de trabalho imediato para esta nova gestão, e propõe que o colegiado 11 
componha a comissão de reforma do PPIPA, com encontros de trabalho após as reuniões ordinárias 12 
do Colegiado. Falou também da reincorporação da sala 4C-222A vinculada a Disciplina de 13 
Parasitologia, que está cedida a este Programa, solicitada por meio de memorando assinado pelos 14 
professores da disciplina (a solicitação formal está subscrita a sala 4C-218, mas o pedido se trata da 15 
sala 4C-222A). Foi dito que esta decisão havia sido tomada previamente pelo Conselho do ICBIM, 16 
com base nos trabalhos de Comissão formalmente constituída para tal propósito e que o PPIPA iria 17 
cumprí-la, conforme acordado. Na sequência, citou a resolução CONPEP No. 06/2015, que rege 18 
sobre a utilização, manutenção e responsabilidades sobre equipamentos de alto custo, sendo os 19 
mesmos alocados no rol de equipamentos institucionais; e falou que propôs na reunião do CONPEP 20 
realizada no dia 20 de maio/15 que coloca a disposição o modelo de requisição de laboratórios 21 
elaborada pelo PIPPA e à disposição na página do Programa; Citou o resultado do edital interno 22 
CT-INFRA, que comtemplou equipamentos de interesse à comunidade do PPIPA. Disse ainda que 23 
espaços no bloco 6T foram colocados como contrapartida institucional e que poderão haver 24 
consultas futuras para a liberação da sala 6T-210, utilizada pelo Programa como sala de aula. E 25 
continuou dizendo que tendo em vista o calendário da CAPES, o Prof. Tiago, irá apresentar na 26 
reunião dos coordenadores dos programas, em agosto, os resultados dos dois primeiros anos da 27 
avaliação quadrienal do programa, 2013 e 2014 já disponibilizados na Plataforma Sucupira. Em 28 
seguida, leu o Ofício circular nº 06/2015-CDS/CGSI/DPB/CAPES de 27 de março de 2015 29 
informando que está suspensa a partir de 01 de abril/15 a concessão adicional de bolsas de 30 
doutorado em função do envio de discentes para estágio no exterior; e, leu ainda o aviso (email de 31 
30 de abril de 2015) da direção da FAPEMIG que suspende a obrigatoriedade dos bolsistas 32 
FAPEMIG, cursos 6 e 7, de fazerem doutorado sanduíche. Falou ao colegiado sobre a base de dados 33 
Google Scholar Citations e do novo ranking de cientistas brasileiros, versão atualizada em 34 
Abril/2015 com os 6000 pesquisadores com maior índice H no país, e disse que o colegiado deste 35 
Programa possui quatro docentes na lista. Foi mencionado a importância de incluir esta informação 36 
no Plataforma Sucupira de 2015. Informou também ao colegiado que a versão provisória do novo 37 
manual acadêmico já está na página do Programa e falou que a formatação final do manual está 38 
sendo finalizada e será posteriormente disponibilizada. Em seguida, leu o comunicado do Sistema 39 
de Biblioteca da UFU informando que as teses e dissertações UFU defendidas antes de 15 de 40 
setembro de 2005 em breve serão disponibilizadas na Biblioteca digital da UFU. Aquelas 41 
defendidas após esta data já cumprem determinação da Portaria nº1225, de 9/11/2004 que trata da 42 
obrigatoriedade do depósito da tese/dissertação em formato digital. E por último, o coordenador 43 
falou que o Prof. Carlos Ueira Vieira, coordenador de curso de Pós-graduação em Genética e 44 
Bioquímica do INGEB foi convidado e aceitou integrar o corpo de docentes permanentes deste 45 
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Programa em janeiro de 2015. Informou que o professor está oficialmente afastado da UFU, por um 46 
período de um ano, em função de pós-doutoramento. Encerrado este item passou se ao seguinte. 47 
Segundo item: Apoio formal do PPIPA ao subprojeto CT-Infra 2015 - CBEA. O coordenador 48 
disse que, mediante concordância da maioria dos membros do colegiado, emitiu apoio formal do 49 
PPIPA ao subprojeto do Centro de Bioterismo e Experimentação Animal da UFU, intitulado: 50 
“Projeto de Expansão Qualitativa e Quantitativa dos Setores de Criação e Experimentação do 51 
Centro de Bioterismo e Experimentação Animal da Universidade Federal de Uberlândia”, 52 
submetido em resposta ao Edital PROPP 04/2015-CT-Infra 2015. Encerrado este item passou se ao 53 
seguinte. Terceiro item: Composição das Bancas do Processo de Seleção PPIPA 2015/1. O 54 
coordenador disse que antecipadamente havia solicitado ao colegiado consulta prévia aos docentes 55 
para indicação das bancas examinadoras no processo de seleção 2015-1. Assim, foram sugeridos 56 
para a composição da banca do mestrado os seguintes professore(a)s: Prof. Dr. Sydnei Magno da 57 
Silva (Presidente); Prof. Dr. José Roberto Mineo (titular); Profa. Dra. Fernanda Maria Santiago 58 
(titular) e o Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo (suplente); e para a composição da banca de 59 
doutorado os seguintes professore(a)s: Prof. Dr. Marcelo José Barbosa Silva (presidente); Profa. 60 
Dra. Julia Maria Costa Cruz (titular);Prof. Dr. Cláudio Vieira da Silva (titular); Profª. Drª. Bellisa 61 
Barbosa de Freitas (titular); Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo (suplente). O Prof. Tiago disse 62 
que será solicitado ao ICBIM as portarias de nomeação das bancas de mestrado e doutorado; e 63 
lembrou ao colegiado que assim que finalizar esta seleção imediatamente será providenciado o 64 
próximo edital do segundo semestre em atenção ao prazo contido na Portaria PROPP nº 006, de 16 65 
de junho de 2014. Assim, solicitou aos professores que participarão das bancas anotarem as 66 
dificuldades e sugestões para ponderação no próximo processo seletivo. Quarto item: Composição 67 
da Comissão de Reforma do PPIPA. O coordenador sugere que o colegiado seja a comissão 68 
responsável pela reforma do Programa e propõe que os trabalhos da comissão compreenderão o 69 
período de um ano a partir de sua nomeação, objetivando ao final deste período a submissão de 70 
nova proposta curricular ao Conselho do ICBIM. Reiterou que a comissão deve se pautar pelo 71 
entendimento global do Programa, alterando pontos que propiciarão o crescimento quantitativo e 72 
qualitativo do PPIPA; falou na possibilidade de se discutir o modelo de defesa, o modelo de 73 
relatórios, o quadro e a obrigatoriedade de disciplinas, as metas a serem impostas ao corpo docente 74 
e discente; sugeriu também reunir com os discentes e grupos de docentes para ouvi-los sobre a 75 
reforma do Programa. Portanto, será solicitado ao diretor do Instituto emissão de Portaria para 76 
nomeação da comissão de reforma do programa com os seguintes professores: Prof. Dr. Tiago 77 
Wilson Patriarca Mineo (Presidente); Profa. Dra. Eloísa Amália A.Vieira Ferro (Titular); Prof. Dr. 78 
José Roberto Mineo (Titular); Prof. Dr. Matias Páblo Juan Szabó (Titular) e Prof. Dr. Sydnei 79 
Magno da Silva (Titular). Encerrado este item passou se ao seguinte. Quinto item: Composição da 80 
Comissão PROEX do PPIPA. O Prof. Tiago disse que até o momento não há uma definição do 81 
modelo de financiamento a ser repassado ao Programa pela CAPES, devido à indefinições na 82 
agência. Assim, sugeriu-se ao colegiado suspender esta pauta. O colegiado manifestou de acordo 83 
com a suspensão da pauta. Encerrado este item passou se ao seguinte. Sexto item: Composição da 84 
Comissão de bolsas do PPIPA. O Prof. Tiago sugere comissão com base na composição anterior, 85 
somente atualizando a cadeira permanente do coordenador do Programa na referida comissão, 86 
conforme solicitação da CAPES. A sugestão para nomeação da nova comissão de bolsas foi 87 
aprovada, sendo esta válida até 15 de maio de 2017, com a finalidade de acompanhar a evolução 88 
dos discentes dos cursos de mestrado e doutorado frente ao financiamento por bolsas de auxílio, no 89 
âmbito do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas do Instituto de 90 
Ciências Biomédicas da UFU, da seguinte forma: Prof. Dr. José Roberto Mineo (Presidente); Profa. 91 
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Dra. Julia Maria Costa Cruz (titular); Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo (titular - 92 
Coordenador; José Eduardo Neto de Souza (titular – Representante discente). Será solicitado ao 93 
diretor do Instituto emissão de portaria de nomeação. Encerrado este item passou se ao seguinte. 94 
Sétimo item: Plano de Desenvolvimento e Expansão UFU - 2016-2021. O coordenador disse que 95 
a proposta do ICBIM frente ao Programa Institucional de Desenvolvimento Educacional (PIDE) 96 
será composto pelas demandas dos cursos da Unidade e que levará as demandas relevantes para o 97 
desenvolvimento a médio prazo do Programa ao conhecimento do Sr. Diretor. O Prof. Tiago sugere 98 
a construção de espaço para salas de aula e de defesa; já o Prof. Mineo, propõe a criação de outro 99 
curso, “Ciência do Bioterismo”, e disse que irá propor ao ICBIM porque não este curso não existe 100 
no Brasil. Encerrado este item passou se ao seguinte. Oitavo item: Prêmio-tese 2015 (CAPES e 101 
INTERFARMA). O coordenador informou ao colegiado que foi emitida Portaria ICBIM nº12 de 102 
2015 de nomeação uma única comissão interna no âmbito do Programa para a primeira etapa de 103 
seleção ao Prêmio Capes de tese-edição 2015 (Edital 08/2015) e ao Prêmio CAPES INTERFARMA 104 
de Inovação e Pesquisa-edição 2 (Edital 09/2015), para as teses defendidas no ano base de 2014. 105 
Informou com base nas atas elaboradas que a comissão estabeleceu como pertinente para ser 106 
submetida a segunda etapa de avaliação para indicação ao “Prêmio Capes de tese” a candidata 107 
Priscila Silva Franco e para indicação ao prêmio CAPES-INTERARMA a tese do candidato 108 
Marcelo Arantes Levenhagen. Informou que a inscrição dos candidatos selecionados para a segunda 109 
etapa de avaliação foi realizada pela coordenação anterior, em 15 de maio de 2015. O Prof. lembrou 110 
que o critério de peso nos Prêmios de tese são as publicações que derivaram da tese e o fator de 111 
impacto. Encerrado este item passou se ao seguinte. Nono item. Carta de aceite de coorientação. 112 
Foram apresentadas as cartas dos seguintes professores: o Dr. Paulo Pinto Gontijo Filho solicita a 113 
coorientação para o projeto de pesquisa da aluna Bruna Fuga Araújo, ingressante em 2014/1 ao 114 
curso de mestrado, pela Profa. Dra. Rosineide Marques; e a Dra. Eloísa A. V. Ferro solicita a 115 
coorientação para o projeto de pesquisa da aluna Iliana Claudia Balga Milian, ingressante em 116 
2015/1 ao curso de mestrado, pela Dra. Priscila Silva Franco, pós-doutoranda vinculada ao 117 
Programa. Os pedidos foram aprovados pelo colegiado. Encerrado este item passou se ao seguinte. 118 
Décimo item: Pedido de licença maternidade no período de bolsa. O coordenador do Programa 119 
leu a carta apresentada pela doutoranda Marília Ferreira Andrade que comunica o afastamento por 120 
licença maternidade por 4 meses durante o período de bolsa/CAPES, sendo um período de 120 dias 121 
a partir de 20/04/2015, data do parto, conforme atestado médico (anexo). A doutoranda solicita 122 
comunicar o pedido formalmente a CAPES de acordo com a Portaria nº 248 de 19 de dezembro de 123 
2011. O colegiado referendou o pedido de afastamento encaminhado a PROPP em 23 de abril de 124 
2015.  Encerrado este item passou-se ao seguinte. Décimo primeiro item: Pedido de oferta de 125 
vaga-seleção 2015/1. O Prof. Tiago leu a carta apresentada pelo Prof. Marcelo José Barbosa Silva 126 
que solicita aprovação do colegiado para inclusão de duas vagas na modalidade mestrado para o 127 
próximo processo seletivo (2015/1). Em conformidade, o colegiado aprovou a inclusão da oferta de 128 
vagas para o docente. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Décimo segundo item: 129 
Solicitação de abertura de Edital PDSE. O Prof. Tiago leu a carta apresentada pelo mesmo que 130 
solicita abertura de edital PDSE para o doutorando Patrício da Silva Cardoso Barros realizar 131 
doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia em Davis, EUA, sob orientação do Prof. Dr. 132 
Jeroen Saeij, no início do primeiro semestre de 2016. O Prof. Tiago sugere ao colegiado adotar 133 
edital (PDSE) aberto em fluxo contínuo. Antes da liberação do edital, solicitou verificação sobre os 134 
prazos de validade e da liberação de recursos pela CAPES para tal finalidade. Décimo terceiro 135 
item. Solicitação de prorrogação de qualificação e defesa mestrado: O Prof. Tiago leu a carta 136 
apresentada pelo Prof. Sydnei Magno da Silva que solicita a prorrogação de qualificação de 137 
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mestrado para a aluna Camila Oliveira Silva para a primeira quinzena de junho/15; e a Profa. 138 
Márcia Cristina Cury solicita a dilação de prazo para defesa e qualificação da aluna Kelem Cristina 139 
Pereira Mota, que ocorrerá até maio de 2015. O Colegiado aprovou os dois pedidos. Encerrado este 140 
item passou se ao seguinte. Décimo quarto item: Solicitações de defesa de mestrado e doutorado. O 141 
Prof. Tiago leu os pedidos apresentados pelos seguintes professores: o Prof. José Roberto Mineo 142 
solicita a defesa de mestrado para o discente Leandro Peixoto Ferreira de Souza para o dia 143 
29/05/2015; e o Prof. Paulo P. Gontijo solicita a defesa de doutorado para discente Daiane Silva 144 
Resende para o dia 25/06/2015. O colegiado aprovou o pedido do Prof. Paulo P. Gontijo e 145 
referendou o pedido do Prof. José Roberto Mineo. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 146 
Décimo quinto item. Solicitação de exame de qualificação de mestrado e doutorado. O Prof. Tiago 147 
leu os pedidos de qualificação apresentado pelos seguintes professores doutores: o Prof. José 148 
Roberto Mineo solicita a qualificação de mestrado para o discente Leandro Peixoto Ferreira de 149 
Souza para o dia 07/05/2015; o Prof. Paulo Gontijo Filho solicita exame de qualificação para a 150 
doutoranda Marcília Batista de Amorim Finzi para o dia 25 de maio/15; o Prof. Tiago Wilson P. 151 
Mineo solicita o exame de qualificação para a mestranda Vanessa Resende Souza Silva para o dia 152 
12 de junho de 2015. E a Profa. Márcia Cristina Cury solicita o exame de qualificação para a 153 
mestranda Kelem Cristina Pereira Mota para o dia 27 de maio de 2015. O colegiado aprovou o 154 
pedido do professor doutor Tiago W. P. Mineo, e referendou os pedidos dos professores José 155 
Roberto Mineo, Paulo Gontijo e Márcia Cristina Cury. Encerrado este item passou se ao seguinte. 156 
Décimo sexto item: Solicitações de homologação de defesa para mestrado e doutorado. O 157 
coordenador primeiro leu as solicitações de homologação do título de doutor para os alunos Adele 158 
Aud Rodrigues com submissão do paper no periódico “JEM-Journal of Experiment Medicine”- fev. 159 
2015, como primeiro autor, sob o título: “KC expression is related to control of trypanosoma cruzi 160 
infection in situ after oral infection”; para o aluno Henrique Tomaz Gonzaga com paper publicado 161 
no periódico “Parasitology”, (2013), 140, p.69-75 (doi:10.1017/S0031182012001230), como 162 
primeiro autor, sob o título: Ion-exchange protocol to obtain antigenic fractions with potential for 163 
serodiagnosis of strongiloidiasis; e para Raquel Cristina Cavalcanti Dantas com paper publicado, 164 
como primeiro autor, no periódico “Journal of Medical Microbiology” (2014), 63, 1679-1687, sob o 165 
título: Pseudomonas aeruginosa bacteraemia: independent risk factors for mortality and impact of 166 
reistance on outcome. E depois, leu a solicitação de homologação de mestrado para a aluna Fabiana 167 
Silva com submissão do paper no periódico “Korean Journal of Parasitology”, primeiro autor, sob o 168 
título: Revealing Annexin A2 and ARF-6 enrollment during Trypanosoma cruzi extracellular 169 
amastigote-host cell interaction”, em maio de 2015. O colegiado aprovou os pedidos. Encerrado 170 
este item passou se ao seguinte. Décimo sétimo item: Novo parecer de projeto acadêmico (2014-171 
2). O Prof. Tiago repassou ao colegiado a análise de projeto de mestrado 2014-2 da mestranda 172 
Rafaela José da Silva. O motivo do novo parecer foi em função de solicitação da nova versão do 173 
projeto de mestrado, conforme menciona na reunião anterior (Ata 185, décimo item). O Projeto foi 174 
aprovado como está. Encerrado este item passou se ao seguinte. Décimo oitavo item: Pedidos de 175 
aproveitamento de créditos. Foi apresentado ao colegiado do Programa as solicitações de 176 
aproveitamento de créditos dos seguintes doutorandos: ingressantes em agosto de 2013: Marlus 177 
Alves dos Santos, sendo 55 créditos da dissertação, 4 créditos em disciplinas e 17 créditos de 178 
publicações e participação em eventos, embora por sugestão do colegiado, posteriormente, será 179 
verificado a soma dos créditos apresentados (verificar possíveis duplicidades); ingressantes em 180 
agosto de 2014: Natália Carnevalli de Miranda, sendo 55 créditos da dissertação e 3 créditos de 181 
publicação e participação em eventos, Ester Cristina Borges Araújo, 55 créditos da dissertação e 22 182 
créditos de publicações e participação em eventos; ingressantes em março de 2015: Brunna dos 183 
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Anjos Pultz, sendo 55 créditos da dissertação e 2 créditos em participação em eventos e Pâmela 184 
Mendonça Guirelli, sendo 55 créditos da dissertação e 7 créditos referentes a publicações e 185 
participações em eventos. Após verificação de que os pedidos de aproveitamento de créditos estão 186 
de acordo com os Art. 42 e 43 da Resolução 05/2003 do CONPEP todos foram aprovados pelo 187 
Colegiado, com exceção de 5 créditos solicitados pela doutoranda Brunna Pultz, uma vez que já 188 
haviam sido aproveitados na disciplina IPA51-Atividades Orientadas, cursada em 2014/1 e 189 
aproveitada na mesma solicitação. O colegiado aprovou todos os créditos, com ressalva da soma 190 
dos créditos do doutorando Marlus Alves dos Santos e Brunna dos Anjos Pultz, para os quais serão 191 
solicitadas revisões. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Décimo nono item: Pedido de 192 
recurso de doutorando. O Prof. Tiago fez um retrospecto sobre o assunto, disse que o primeiro 193 
pedido já foi concedido por 6 meses (conforme reunião 181, décimo segundo item, em 16 de 194 
outubro de 2014), mas, o doutorando apresentou novamente ao colegiado a renovação do pedido de 195 
(março/15) de bolsa com vínculo (conforme  reunião de 9 de abril de 2015 - outros: segundo item), 196 
acumulação por mais 6 meses adicionais (até julho de 2015/1), e o pedido foi negado com base na 197 
Resolução 02/2014 do colegiado do Programa. Assim, ao receber o comunicado formal quanto a 198 
decisão do programa, o doutorando solicita recurso ao colegiado com base na Portaria Conjunta 199 
CAPES-CNPq nº 01/2010, que não restringe acumulação mas confere responsabilidades ao 200 
Programa e ao orientador. O coordenador disse que o assunto será remetido a comissão de bolsas, 201 
mas ponderou que as normas vigentes (Resolução PPIPA 02/2014) deverão ser rediscutidas caso 202 
hajam alterações nas modalidades de repasse financeiro da CAPES ao PPIPA. O Prof. Mineo disse 203 
que a comissão de bolsa não tem poder decisão, mas tem o poder consultivo; já o Prof. Matias 204 
indagou quando o colegiado pode ser impeditivo. O Prof. Tiago, diante das considerações 205 
apresentadas solicitou a opinião da representante discente Paola, que relatou preocupação com o 206 
aluno que está no aguardo de bolsa, mas ponderou que o assunto deve ser remetido a comissão 207 
responsável. Portanto, foi decidido pelo colegiado que o recurso será remedido a comissão de bolsa 208 
para consulta e no prazo de 30 dias emitir parecer sobre o pedido de recurso apresentado pelo 209 
doutorando João Paulo Silva Servato. Vigésimo item: Outros. 1) A Profa. Eloísa comunicou ao 210 
colegiado que no “Simpósio Internacional de Toxoplasmose congênita”, realizado em Belo 211 
Horizonte entre 6 e 8 de maio 2015, discentes do Programa apresentaram 13 trabalhos, sendo três 212 
destes premiados. O colegiado manifestou parabéns para as equipes. 2) Solicitação de alteração de 213 
projeto de doutorado. Foi apresentado pelo Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart Filho alteração do 214 
projeto da doutoranda Cláudia Mendonça Rodrigues, referente aos objetivos e metodologias ao 215 
justificar que a partir da modificação no foco do estudo demonstra que as alterações foram cruciais 216 
para o melhor andamento do projeto de pesquisa. O Pedido foi aprovado pelo colegiado; 3) 217 
Solicitação de prorrogação de qualificação de doutorado.  O Prof. Tiago leu a carta apresentada 218 
pelo Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart Filho que solicita a prorrogação de qualificação de doutorado 219 
da aluna Cláudia Mendonça Rodrigues por um prazo de 6 meses,  por motivo da alteração do foco 220 
do projeto, da perda de reagentes e danos de equipamentos devido a constantes quedas de energia e 221 
licença saúde da aluna por 60 dias; 4) solicitação de prorrogação de defesa de doutorado: O 222 
Prof. Tiago leu a carta apresentada pelo Prof. Cláudio Vieira da Silva que solicita a prorrogação de 223 
defesa de doutorado da aluna Rosiane Nascimento Alves para o mês de setembro de 2015. 5) 224 
solicitação de prorrogação de qualificação de doutorado: O Prof. Tiago leu a carta apresentada 225 
pela Profa. Neide Maria da Silva que solicita, pela segunda vez, a prorrogação de qualificação de 226 
doutorado da aluna Loyane Bertagnolli Coutinho, e justifica algumas dificuldades na finalização 227 
dos experimentos. O Colegiado aprovou o pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. E 228 
para finalizar o coordenador sugeriu ao colegiado a próxima reunião para o dia 09 de julho as 14 229 
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horas neste local. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 11 horas e 15 minutos, eu 230 
Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. 231 
Prof. Dr. Tiago Wilson patriarca Mineo _______________________________________________ 232 
Prof. Dr. Eloisa Amália Vieira Ferro __________________________________________________ 233 
Prof. Dr. José Roberto Mineo________________________________________________________ 234 
Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó ____________________________________________________ 235 
Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva _____________________________________________________ 236 
Repres. discente Paola Amaral de Campos______________________________________________ 237 


