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Ata da (188ª) centésima octogésima oitava reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pósgraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia vinte de agosto do ano de 2015
às 14 horas na sala 2B216 do Bloco 2B - Campus Umuarama, sob a presidência do coordenador
Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o coordenador, os 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 primeira reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro
item: Informes. O Prof. Tiago cumprimentou e agradeceu a presença de todos e disse sobre o
Seminário e acompanhamento CAPES realizado entre nos dias 10 e 11 de agosto/15 em BrasíliaDF. Relatou que a reunião foi muito produtiva. Adicionalmente, de forma comparativa, este
programa encontra-se em 5º lugar dentre os 34 programas da área CBIII, e acredita na manutenção
da nota (6), desde que a produção do PPIPA seja crescente e que seja mantido estável o
denominador docente permanente. Falou que o assunto mais tratado do evento foi a classificação
dos periódicos por meio da base Qualis, sendo relatadas distorções no indicador. Adicionalmente,
discutiu-se sobre a possibilidade de se considerar o fator de impacto histórico (5 anos) para
montagem do indicador da área, com a intenção de se amenizar flutuações abruptas de extratos.
Quanto a última reunião do CONPEP realizada em 22 de julho de 2015, relatou que a comissão
responsável pelo credenciamento, recredenciamento e descredenciamento indicou o início dos
trabalhos no ano de 2015, solicitando as indicações de alterações programadas para cada Programa
de Pós-graduação da UFU. Foi informado na reunião sobre diálogo com o presidente da CAPES
sobre os recursos financeiros, e que o julgamento geral é que o corte de orçamento da agência será
prolongado. Informou que 130 Programas de Pós-graduação no país, os quais foram inseridos neste
ano no PROEX/CAPES, estão com pendência jurídica e deverão aguardar a liberação de verba.
Neste interim, a PROPP/UFU irá auxiliar nas despesas. Na sequência, o Prof. Tiago falou da aula
inaugural realizada em 13 de agosto de 2015 para os pós-graduandos veteranos e ingressantes aos
cursos de mestrado e doutorado. Disse que apresentou o PPIPA a todos e esclareceu sobre normas e
funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas. Relatou ainda que pretende, a cada
início de semestre, realizar aula inaugural com palestras para as turmas ingressantes. Todos os pósgraduandos, ingressantes e veteranos, foram convidados a assistir um ciclo de palestras sobre a
experiência dos discentes que fizeram doutorado sanduíche no exterior. O cronograma de palestras
foi enviado por email pelo coordenador a todos os docentes e discentes. O Prof. Matias sugeriu
apresentar os laboratórios aos discentes e a Profa. Eloísa sugeriu apresentar a planilha de docentes
credenciados. Encerrado este item passou se ao seguinte. Na sequência, o coordenador solicita ao
colegiado a inclusão de pauta: Solicitação de dilação de prazo de defesa de doutorado no item 2
“Ad referendum”. O pedido foi aprovado. Portanto, a disposição sequencial dos itens de pauta foi
redefinida da seguinte forma: Segundo item: Ad referendum: 2.1 Solicitação de dilação de prazo
de defesa de doutorado: O Prof. Tiago leu a carta apresentada pelo Prof. José Roberto Mineo que
solicita a prorrogação de defesa de doutorado para o pós-graduando Luiz Carlos Gebrim de Paula
Costa por mais 6 (seis) meses para conclusão das análises fundamentais para a conclusão da tese.
Com base no Regulamento do Programa, Resolução n. 05/2003 Artigo 33 § 2º, o colegiado aprovou
o pedido, prorrogando a defesa do doutorando para, no máximo, 31 de janeiro de 2016. O pedido
foi aprovado pelo colegiado. Encerrado este item passou se ao seguinte. 2.2 Pedidos de
aproveitamento de créditos. Foi apresentado ao colegiado as solicitações de aproveitamento de
créditos da doutoranda Flávia Batista Ferreira França, ingressante em março de 2015, sendo
aproveitados 55 créditos da dissertação, 6 créditos de publicações e 16 créditos de participação em
eventos; Depois de uma breve discussão sobre aproveitamento de crédito de dissertação, de
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publicações e apresentação de trabalho em congresso, o Prof. Tiago disse que vai verificar com
mais cuidado as definições apontadas para eventos nacionais e internacionais em tais solicitações.
Análise semelhante foi realizada para a doutoranda Daniella Cristina Borges, que solicitou
aproveitamento de 55 créditos da dissertação de mestrado, 3 créditos de publicações de artigos e 2
créditos referentes a participação em eventos. Após verificação de que o pedido de aproveitamento
de créditos está de acordo com os Art. 42 e 43 da Resolução 05/2003 do CONPEP foi aprovado Ad
Referendum pelo coordenador do PPIPA e posteriormente apresentado ao colegiado. O colegiado
referendou o aproveitamento de créditos da forma da pontuação definido acima. Encerrado este
item passou se ao seguinte. 2.3 Solicitação de exame de qualificação mestrado. O Prof. Tiago
Mineo leu os pedidos de qualificação apresentado pelos professores doutores José Roberto Mineo,
que solicita o exame de qualificação para o mestrando Heber Leão Silva Barros para o dia
07/08/2015; e Marcelo José Barbosa Silva, que solicita os exames de qualificação para as
mestrandas Ana Carolina Prado Sousa para o dia 28/7/2015, e para Lívia de Paula Peres para dia
29/7/2015. O colegiado referendou todos os pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte. 2.4
Solicitação de defesa de mestrado. O Prof. Tiago Mineo leu os pedidos apresentados pelos
seguintes professores: Dr. Sydnei Magno da Silva, que solicita a aprovação da banca de defesa de
mestrado para a discente Camila Oliveira Silva Barbosa, para dia 29/7/2015; o Dr. Tiago Wilson P.
Mineo solicita aprovação da banca de defesa de doutorado para as discentes Vanessa Resende
Souza Silva, para o dia 17/8/2015 e de Lydiane Parreira Maia para dia 25/8/2015. O colegiado
referendou todos os pedidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 2.5 Solicitações de
homologação de defesa de mestrado. O coordenador leu as solicitações de homologação dos
títulos de mestre para as alunas: Camila Oliveira Silva Barbosa com submissão de manuscrito ao
periódico Parasitology Research, como segunda autora, em 6 de agosto de 2015, intitulado: “In
vitro efficacy of stealth liposomes containing miltefosine and meglumine antimoniate for the
treatment of visceral leishmaniasis”; e Letícia Delfini Vaz, com submissão de artigo no periódico
Parasites and Vectors, como segunda autora, em 03 de agosto de 2015, intitulado: “Imunization
with Toxoplasma gondii soluble tachyzoite antigen (STAg), but not bradyzoite protein (BSR4),
encapsulated in liposomal delivery system enhances protection in a murine of experimental
toxoplasmosis”. O colegiado referendou ambos os pedidos. Encerrado este item passou se ao
seguinte. Terceiro item. Solicitação de alteração de projeto de doutorado. Foi apresentado ao
colegiado do Programa pela Profa. Dra. Julia Maria Costa Cruz, carta que solicita a substituição do
projeto de doutorado de seu orientando Lucas Silva de Faria, com a justificativa de resultados
incipientes o antigo projeto intitulado: “Avaliação de imunoterapia de scFv na estrongiloidíase
experimental”, foi substituído pelo novo projeto intitulado: “Anticorpos IgY anti-larvas filarioides e
anti-fêmeas partenogenéticas de Strongyloides venezuelensis aplicados no estudo da
estrongiloidíase experimental e imunodiagnóstico da estrongiloidíase humana”. Após apreciação do
colegiado o pedido de alteração do projeto foi aprovado. Encerrado este item passou se ao seguinte.
Quarto item: Comissão de bolsas - indicação de bolsistas 2015/2 e novos critérios para
nomeações. O coordenador reiterou que até então a indicação dos bolsistas no PPIPA ocorre por
por ordem de classificação do candidato na seleção e, aqueles candidatos que não foram
contemplados inicialmente, por escassez do número bolsas, acreditam ter direito adquirido para
nomeação sequencial. Devido aos novos critérios de financiamento do Programa por meio do
PROEX, o coordenador sugeriu ao colegiado revisão dos procedimentos para alocação de bolsa,
sugerindo que seja acatada a sugestão da Comissão de Bolsas, que indica o acompanhamento do
desempenho do aluno com critério principal. O colegiado discutiu a sugestão e inclinou-se
favoravelmente à sugestão da comissão. Na sequência informou que foram indicados para
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nomeação de bolsa, a partir de agosto de 2015: Para o mestrado foram indicados 4 bolsistas
CAPES, para Talita Silva Alves, Iasmin Aparecida Cunha Araújo, Danielle Pereira Silva e Tamires
Lopes Silva, e uma bolsa FAPEMIG para Jéssica Peixoto Rodrigues. Os candidatos à bolsa Hellen
Dayane Silva Borges, Jader Clemente Soares e Lara Venâncio Guimarães não foram contemplados;
já as ingressantes Iêda Cristina Cunha Ferreira e Fonseca e Fernanda Cristina Assis Silva se
declararam não elegíveis a bolsa. Para o curso de doutorado, a partir de agosto de 2015, foram
indicadas 3 bolsas CAPES, para Flávia Alves Martins, Melina Lorraine Ferreira e Marisol Patrícia
Palette Briceno; a candidata a bolsa Camila Oliveira Silva não foi contemplada. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. Quinto item: Credenciamento e recredenciamento anual de docentes
PPIPA. O Prof. Tiago Mineo leu o parágrafo primeiro da Resolução 01/2014 do PPIPA, e
considerando os critérios nesta estabelecidos, bem como o prazo de 25 a 28 de agosto/2015 para
alterações de credenciamento de docentes, sugeriu ao Colegiado indicar os docentes Bellisa
Barbosa de Freitas e Matias Pablo Juan Szabó para o quadro de docentes permanentes; reenquadrar
o Prof. Jonny Yokosawa como docente colaborador; e credenciar o Prof. Carlos Ueira Vieira, como
quadro de docentes permanente deste Programa. O Prof. Tiago Mineo relembrou aos membros do
Colegiado que há, pela CAPES, uma atribuição de peso específico importante na avaliação do
Programa quanto a proporção de docentes permanentes e colaboradores. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 15 horas e 58 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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