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Ata da (187ª) centésima octogésima sétima reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pósgraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia dezesseis de julho do ano de
2015 às 14 horas na sala 216 do Bloco 2B - Campus Umuarama, sob a presidência do coordenador
Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o coordenador, e membros do
Colegiado biênio 2015-2017, os professores doutores: Eloísa Amália Vieira Ferro, José Roberto
Mineo, Matias Pablo Juan Szabó, Sydnei Magno da Silva e a representante discente doutoranda
Paola Amaral de Campos. Deu-se início à reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item:
Informes. O Prof. Tiago cumprimentou e agradeceu a presença de todos; e solicitou ao colegiado a
inclusão da pauta: “aprovação da ata 186”, previamente corrigida pelos membros do colegiado. O
colegiado aprovou a inclusão da pauta. Depois, falou sobre o processo seletivo (2015-1 para
ingresso em 2015-2), disse que foi a primeira vez que se realizou a seleção do mestrado sem a etapa
das entrevistas, e disse que após a divulgação do resultado final houveram dois pedidos de recursos,
sendo um de vista de prova do mestrado e o segundo um pedido de recurso para verificação da
pontuação atribuída aos itens avaliados no processo de seleção de doutorado. Ambos os recursos
foram analisados em conjunto com os candidatos, que mostraram-se satisfeitos com as explicações
apresentadas. O Presidente do colegiado lembrou que o próximo edital, conforme o prazo da
Portaria PROPP n.006 deverá ser enviado a PROPP para análise e autorização em agosto. E depois,
passou a palavra para os membros da banca de mestrado, que compõe o colegiado, para avaliação
do processo seletivo. Primeiro, o Prof. Sydnei Magno da Silva (presidente da banca de seleção)
disse que não vê necessidade de entrevista, pois entende que o fator preponderante de corte no
processo é o currículo e a prova, tornando o processo mais rápido. Já o Prof. José Roberto Mineo
disse que o processo seletivo do mestrado ficou mais eficiente e observou que poderia ter excluído
da ata de seleção do mestrado o texto: “neste edital foi eliminado do processo seletivo a avaliação
oral dos candidatos”; Fez também observação de que docentes do PPIPA reclamaram sobre a
impossibilidade de encaminharem sugestões no edital, e perguntou ao presidente do colegiado sobre
a questão. O coordenador direciona a pergunta à secretária que disse que por motivo do imediatismo
do prazo para apresentação do edital 2014-2 à PROPP, correções no edital ficaram restritas ao
âmbito do colegiado. Em seguida, o Prof. Tiago disse que haverá em agosto/15, em Brasília-DF o
Seminário de Acompanhamento da CAPES (área CBIII). Relatou também notícias sobre o corte de
custeio aos Programa de Pós-graduação (75%) e do edital Pró-equipamentos. Informou que o valor
destinado ao PROAP/UFU para 2015 foi de 850 mil reais. Continuou dizendo que se informou
pessoalmente junto a CAPES quanto a inserção dos novos Programas com nota 6 no PROEX, onde
lhe foi repassado que a tramitação está sob júdice e que maiores informações serão repassadas
quando disponíveis. Na sequência, passou a palavra ao prof. José Roberto Mineo, que informou
sobre a nota pública do MEC de 11 de julho 2015, que garante que 90% do financiamento das
universidades públicas será mantido; Disse também que o MEC vai manter todas as bolsas, mas
falou que provavelmente ocorrerão mudanças no programa “Ciências sem Fronteiras” (CsF), que
representa um grande ônus ao País. Continuou dizendo que o corte de verbas na Pós-graduação é
grave, mas considera que é preciso que o curso se sustente em projetos financiados aos seus
docentes. O Prof. Matias Szabó, disse, com base na sua experiência prévia, que a postura de alguns
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alunos financiados pelo CsF no exterior é inadequada. O Prof. Tiago informou que a situação
econômica atual irá restringir, de forma forçada, os programas de intercâmbio internacional de
discentes e docentes. A Profa. Eloísa relatou sua preocupação com a ausência notável da instituição
no programa “Jovens Talentos” da CAPES. Na sequência, o Prof. Tiago relata que não há previsão
de reabertura do “Programa de Apoio aos Cursos Cinco, Seis e Sete” (PACCSS/FAPEMIG) em
2015. Depois, leu a deliberação n. 82, de 12 de maio de 2015 da FAPEMIG, que altera a concessão
de cotas de mestrado acadêmico e de doutorado dos cursos integrantes do PAPG, sendo que os
Programas do estado com nota 6 terão, agora, direito a quatro cotas de bolsas para o mestrado e
quatro cotas para o doutorado, estando impossibilitados de realizar substituições de bolsistas até a
equiparação do novo número de cotas. E, por fim, informou o resultado do edital “Programa
Pesquisador Mineiro” (PPM/Fapemig), concedido a dois docentes do PPIPA (Profa. Neide Maria da
Silva e Prof. Tiago W.P. Mineo). Encerrado este item passou se ao seguinte. Segundo item:
Aprovação da Ata 186. O coordenador repassou a Ata 186 para assinatura dos membros do
colegiado, uma vez que os membros do colegiado haviam realizado correção prévia do texto.
Encerrado este item passou se ao seguinte. Terceiro item: Ad Referendum: 2.1 Pedidos de
aproveitamento de créditos. Foi apresentado ao colegiado do Programa as solicitações de
aproveitamento de créditos do doutorando José Eduardo Neto de Sousa, ingressantes em agosto de
2014, sendo 55 créditos da dissertação, 5 créditos de publicações e 8 créditos referentes a
participação em eventos. Após verificação, pelo coordenador do Programa, de que o pedido de
aproveitamento de créditos está de acordo com os Art. 42 e 43 da Resolução 05/2003 do CONPEP
o pedido foi aprovado Ad Referendum, da seguinte forma: foi aceito 55 créditos da dissertação, 5
créditos em publicação e somente 4 em participação em evento (por motivo de ultrapassar o prazo
limite e 5 anos). Portanto, o pedido foi referendado pelo colegiado de acordo com os créditos
aprovados pelo coordenador. Encerrado este item passou se ao seguinte; 2.2 Pedido de dilação de
prazo p/ exame de qualificação de doutorado. O Prof. Tiago Mineo leu a carta apresentada pelo
Prof. Matias Pablo Juan Szabó que solicita a prorrogação do prazo de qualificação para a
doutoranda Maria Marlene Martins para o mês de novembro de 2015. O pedido foi referendado
pelo colegiado; 2.3 Pedido de dilação de prazo de defesa de mestrado e doutorado. O Prof.
Tiago leu os pedidos dos seguintes professores: o Prof. Marcelo José Barbosa Silva solicita a
prorrogação do prazo para defesa da dissertação de mestrado das alunas Ana Carolina Prado Sousa
e Lívia de Paula Peres por um período de três meses (até outubro/15); e o prof. Cláudio Vieira da
Silva solicita prorrogação do prazo de defesa da doutoranda Amanda Pifano Neto Quintal para dia 5
de agosto de 2015, impreterivelmente. O Colegiado referendou os pedidos do Prof. Marcelo José B.
Silva e do Prof. Cláudio Vieira da Silva; 2.4 Solicitação de exame de qualificação
mestrado/doutorado. O Prof. Tiago leu os pedidos de qualificação apresentado pelos seguintes
professores doutores: Ernesto Akio Taketomi solicita a qualificação de doutorado para a discente
Juliana Silva Miranda para o dia 29/6/2015; Tiago Wilson P. Mineo solicita exame de qualificação
para a mestranda Lydiane Parreira Maia para o dia 24/6/2015; Rosineide Marques Ribas solicita o
exame de qualificação para a mestranda Bruna Fuga Araújo para o dia 8/7/2015 e Sydnei Magno da
Silva solicita o exame de qualificação para a mestranda Camila de Oliveira Silva para o dia
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30/6/2015. O colegiado referendou todos os pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte; 2.5
Solicitações de defesa de mestrado e doutorado. O Prof. Tiago leu os pedidos apresentados pelos
seguintes professores: Dra. Márcia Cristina Cury solicita aprovação da defesa de mestrado para a
discente Kelem Cristina Pereira Mota e da defesa de doutorado para Daliane Faria Grama, ambas
para o dia 31/7/2015; o Dr. Paulo P. Gontijo Filho solicita a defesa de doutorado para discente
Marcília Batista de Amorim Finzi, também para o dia 31/7/2015; O Dr. Ernesto Akio Taketomi,
solicita aprovação para defesa de doutorado da discente Juliana Silva Miranda para dia 28/7/2015;
Dr. Cláudio Vieira da Silva solicita a defesa de doutorado para sua orientanda Amanda Pifano Neto
Quintal para dia 5/8/2015. O colegiado referendou todos os pedidos. Encerrado este item passou-se
ao seguinte; 2.6 Solicitação de cancelamento de bolsa. O coordenador leu a carta enviada pela
doutoranda Aline Alves da Silva que solicita o cancelamento de bolsa CAPES/doutorado a partir de
01/7/2015, por motivo de vínculo empregatício. O colegiado referendou o pedido. Encerrado este
item passou se ao seguinte. 2.7 Solicitação de homologação de defesa de doutorado. O
coordenador leu a solicitação de homologação do título de doutor para o aluno Miguel Júnior Sordi
Bortolini com publicação do trabalho científico no periódico: Exercise Immunology Review - v. 19,
p. 164-165, 2013 sob o título “Open letter to all authorities and institutions involved in managing
curricula of physical education in Brazil”, como primeiro autor. O colegiado referendou o pedido.
Encerrado este item passou se ao seguinte. Terceiro item. Solicitações de coorientação. Foram
apresentadas as cartas dos seguintes professores: o Dr. Paulo Pinto Gontijo Filho solicita a
coorientação para o projeto de pesquisa da aluna Marcília Batista de Amorim Finzi, do curso de
doutorado, pela Profa. Dra. Rosineide Marques Ribas, desde março de 2011; a Dra. Márcia Cristina
Cury solicita a coorientação para o projeto de pesquisa da aluna Letícia Pereira Úngari, ingressante
em 2015/1 ao curso de mestrado, pelo Dr. André Luiz Quagliato Santos da FAMEV/UFU; e o Dr.
Cláudio Vieira da Silva solicita a coorientação para o projeto de pesquisa do aluno Samuel Cota
Teixeira, ingressante em 2015/1 ao curso de mestrado, pela Profa. Dra. Daiana Silva Lopes do
Instituto de Genética e Bioquímica/UFU. Os pedidos foram aprovados pelo colegiado. Encerrado
este item passou se ao seguinte. Quarto item: Solicitação de pagamento de transporte de
material de pesquisa. O coordenador do Programa leu a carta apresentada pela Profa. Rosineide
Marques Ribas solicitando o pagamento de transporte no valor de R$ 150,00 referente ao envio de
material de pesquisa para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. O colegiado
aprovou o pagamento do custo de transporte com verba disponibilizada pela Fundação de Amparo a
Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG, por ser uma despesa de baixo valor. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. Quinto item: Solicitação de pagamento de artigo. O Prof. Tiago Mineo leu
a carta apresentada pelo prof. Jonny Yokosawa solicitando a renovação da solicitação de pagamento
do artigo publicado em 18/2/2015 no periódico BMC Infectious Diseases, uma vez que a primeira
solicitação foi feita em 13/2/2015 via MI.COIPA/ICBIM 011/15. Informou que esta segunda
solicitação tem caráter de urgência, uma vez que o pagamento se encontra em atraso e o docente
vem recebendo mensagens de cobrança do periódico. Tal solicitação já havia sido enviada
anteriormente à PROPP, que justificou a impossibilidade momentânea devido ao não repasse do
PROAP, conforme relatado no MI/PROPP/093/2015 de 15 de abril de 2015. O coordenador disse
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que fará, de imediato, gestão junto a PROPP no sentido de efetivar o pagamento. Encerrado este
item passou-se ao seguinte. Sexto item: Destinação de equipamentos adquiridos pelo PPIPA via
editais Pró-equipamentos/CAPES. O coordenador relatou ao colegiado que materiais
permanentes adquiridos por meio do Programa Pró-equipamentos/CAPES, existente desde 2008,
estão alocados em diferentes laboratórios de pesquisa sob responsabilidade de docentes do PPIPA.
É de conhecimento geral que a direção do ICBIM esforçou-se nos últimos anos no sentido de
mapear os bens patrimoniais do instituto, mas tal ação gerou distorções, como a atribuição de
responsabilidade destes equipamentos a docentes não credenciados no PPIPA. Neste sentido, o
coordenador relatou que tomará medidas corretivas neste sentido, solicitando que os itens voltem a
fazer parte do patrimônio do Programa. Adicionalmente, solicitou ao colegiado sugestões no
sentido de padronizar o uso destes equipamentos. O Prof. J. R. Mineo sugere que o fundamental é
que tenha espírito institucional e não de uso privativo. Já a Profa. Eloísa A.V. Ferro disse que há
equipamentos de caráter mais reservado e outros de caráter multiusuário, mas pensa que o ônus de
manutenção não é do Programa; considera também pertinente estabelecer política a partir de agora.
O Prof. Sydnei Magno da Silva defende que é fundamental que todos tenham acesso aos
equipamentos; opina que há necessidade de clareza sobre as outras possibilidades de uso destes
equipamentos, mediante definição de normas claras. O Prof. Matias Szabó disse que a
individualização do uso dos equipamentos é cultural, mas acredita que o colegiado pode apontar
caminhos para quebrar tais paradigmas; sugere que os laboratórios existentes devam albergar
espaços multiusuário. Em concordância, o Prof. J.R. Mineo crê que mudanças culturais são difíceis,
contudo deve-se insistir na temática de constituição de laboratórios multiusuários; sugere, neste
sentido, a instituição de comissão gestora de equipamentos para o PPIPA. A Profa. Eloísa acredita
que o PPIPA deva solicitar espaço físico para alocar futuros equipamentos. Mediante a discussão, o
Prof. Tiago indica que listará em breve todos os materiais permanentes adquiridos com verbas
oriundas do Programa no site, como critério de transparência e para fomentar a disponibilização de
agendamentos por toda a comunidade. Adicionalmente, relata que irá questionar os docentes hoje
portadores de tais equipamentos se há interesse em alocá-los em espaços multiusuário. Também
sugere que há necessidade de se normatizar tais soluções por meio de Resoluções e Portarias. O
colegiado, após, considerações se manifestou favorável ao estabelecimento de normatização formal
sobre o assunto. Encerrado este item passou se ao seguinte. Sétimo item. Eleição do coordenador
substituto: O Prof. Tiago W. P. Mineo, solicitou ao colegiado manifestação entre os membros para
eleição do coordenador substituto, conforme Art.80 do estatuto da UFU, que indica processo de
eleição interna pelo colegiado. O Prof. Sydnei Magno da Silva sugeriu os nomes da Profa. Eloísa
A.V. Ferro e do Prof. José R. Mineo. O Prof. José R. Mineo sugeriu o nome da Profa. Eloísa A. V.
Ferro. A Profa. Eloísa agradeceu a indicação, mas declinou da mesma, justificando acúmulo de
atividades já assumidas. E, não havendo nenhuma manifestação de outro membro, o colegiado
elegeu o Prof. Dr. José Roberto Mineo como coordenador substituto do programa (biênio: 20152017). Em sequência, a coordenação solicitará nomeação ao Diretor do Instituto, via Portaria R.
Encerrado este item passou se ao seguinte. Oitavo item: Deliberação sobre publicação do livro
Manual ilustrado de práticas laboratoriais em Imunologia pela EDUFU. O Prof. J. R. Mineo
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em conjunto com discentes do PPIPA, por meio de ofício, solicitam ao colegiado a indicação de
publicação de livro sobre Práticas laboratoriais em Imunologia. A justificativa enviada se baseia na
importância de seu conteúdo para o ensino de práticas laboratoriais básicas. O colegiado deliberou
sobre o mérito de tal iniciativa, aprovando a indicação de publicação pela Editora EDUFU,
observados os critérios preconizadas pela mesma. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Nono
item. Outros. O coordenador manifestou ao colegiado que irá solicitar ao ICBIM ajuda de custo
para viabilizar o transporte para os alunos do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e
Parasitologia Aplicadas para participação no XXXI Reunião da Sociedade Brasileira de
Protozoologia, a ser realizado em Caxambú-MG, de 09 a 11 de novembro de 2015; disse que a data
de saída será em 09 de novembro de 2015 e o retorno previsto para o dia 12 de novembro de 2015;
e reforçou que a FAPEMIG possui verba para ajuda de custo em eventos, contudo tal iniciativa
dependente dos docentes, que devem enviar a solicitação dentro do tempo hábil. Em adição, o
coordenador apresentou ao colegiado a grade de disciplinas 2015-2. Foi enfatizado que todas as
disciplinas do segundo semestre estão alocadas na sala 6T-210, mas defende que é preciso
dinamizar espaços para sala de aula da pós-graduação. A grade de disciplinas foi aprovada pelo
colegiado. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 16 horas e 05 minutos, eu Luceleide
de Freitas Queiroz, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada.
Prof. Dr. Tiago Wilson patriarca Mineo ________________________________________________
Prof. Dr. Eloisa Amália Vieira Ferro __________________________________________________
Prof. Dr. José Roberto Mineo________________________________________________________
Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó ____________________________________________________
Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva _____________________________________________________
Repres. discente Paola Amaral de Campos______________________________________________
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