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Ata da (190ª) centésima nona reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 1 
Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia quinze de outubro do ano de 2015 às 14 2 
horas na sala 2B216 do Bloco 2B - Campus Umuarama, sob a presidência do coordenador Prof. Dr. 3 
Tiago Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o coordenador, os membros do Colegiado 4 
biênio 2015-2017, os professores doutores: José Roberto Mineo, Matias Pablo Juan Szabó, Sydnei 5 
Magno da Silva e a representante discente doutoranda Paola Amaral de Campos. A Profa. Dra.  6 
Eloisa Amália Vieira Ferro, justificou ausência pelo motivo de participação como membro da 7 
Comissão de Espaço Físico da UFU. Deu-se início a reunião com o primeiro item da pauta: 8 
Primeiro item: Informes. O Prof. Tiago cumprimentou e agradeceu a presença de todos e falou 9 
sobre a reunião do CONPEP realizada em 09 de setembro/15 onde foi informado sobre a nova 10 
regulamentação do Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos e sobre a nova 11 
regulamentação do pos-doutoramento na UFU. Falou ainda, que foi solicitado aos membros do 12 
CONPEP indicação para participação no Comitê de Pós-graduação-PIDE, mas não houve nenhum 13 
indicado; assim, foi solicitado aos membros daquele conselho que indicassem docentes dos 14 
Programas para compor a referida comissão. O Prof. Tiago informou que indicou os nomes dos 15 
professores Marcelo José Barbosa Silva, Cláudio Vieira da Silva e Luiz Ricardo Goulart Filho, 16 
mediante manifestação voluntária dos docentes. Em seguida, informou que o Edital CNPq TWAS 17 
2016 está aberto, para o recebimento de alunos estrangeiros de pós-graduação e pós-doutorado. A 18 
seguir, o Prof. José Roberto Mineo relatou sobre sua participação em evento em comemoração dos 19 
50 anos do curso de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro em outubro/15. 20 
Encerrado este item passou se ao seguinte. Segundo item. Ad referendum. 2.1 Carta de aceite de 21 
coorientação. Foram apresentadas as cartas dos seguintes professores: a Dra. Márcia Cristina Cury 22 
solicita a coorientação para o projeto de pesquisa da discente Talita Silva Alves, ingressante em 23 
2015/2 no curso de mestrado, pelo Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva; e a Dra. Julia Maria Costa 24 
Cruz solicita a coorientação para o projeto de pesquisa da aluna Jéssica Peixoto Rodrigues, 25 
ingressante em 2015/2 no curso de mestrado, pelo Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart Filho. Os pedidos 26 
foram referendados pelo colegiado. Encerrado este item passou se ao seguinte. 2.2 Solicitação de 27 
defesa de mestrado e doutorado. O Prof. Tiago Mineo leu os pedidos apresentados pelos 28 
seguintes professores: Dr. Marcelo José Barbosa Silva que solicita a aprovação da banca de defesa 29 
de mestrado para as discentes Livia de Paula Peres, para dia 27/10/2015 e para Ana Carolina Prado 30 
Sousa para o dia 23/10/15; o Dr. José Roberto Mineo solicita aprovação da banca de defesa de 31 
mestrado para o discente Heber Leão Silva Barros, para o dia 25/9/2015; e o Dr. Cláudio Vieira da 32 
Silva solicita a defesa de doutorado da discente Rosiane Nascimento Alves para dia 17/9/2015. O 33 
colegiado referendou todos os pedidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 2.3 Solicitações 34 
de homologação de defesa de mestrado e doutorado. O coordenador leu as solicitações de 35 
homologação de títulos, todos apresentando os pré-requisitos previstos no regulamento do PPIPA, 36 
listando primeiramente aos mestres: Kelem Cristina Pereira Mota e Cecílio Purcino da Silva Souza 37 
Neto; em sequencia, aos doutores: Amanda Pifano Neto Quintal e Daliane Faria Grama. O 38 
colegiado referendou todos os pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte. Terceiro item. 39 
Solicitação de trancamento do curso de mestrado. O coordenador leu a carta apresentada pela 40 
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discente Lara Venâncio Guimarães que solicita o trancamento geral do curso de mestrado no 41 
período de 02/10/15 a 02/02/2016, devido as dificuldades quanto a conciliação de horários entre seu 42 
emprego e as disciplinas oferecidas. Mediante discussão, o coordenador indicou que a solicitação 43 
encontra-se fora do prazo estabelecido no calendário acadêmico da Pós-graduação de 2015 44 
(Resolução CONPEP No. 07/2014), onde consta o prazo final de trancamento em 04 de setembro de 45 
2015. Adicionalmente, segundo o regulamento do PPIPA (Art. 52 da Resolução 05/2003 do 46 
CONPEP), há também necessidade de anuência do orientador para tais solicitações, conforme reza 47 
seu Art. 52: Havendo razão relevante a justificar o pedido, poderá o CPPIPA conceder 48 
trancamento parcial ou geral de matrícula ao aluno requerente,..., mediante a anuência do 49 
orientador. Os professores Matias Pablo Juan Szabó e Sydnei Magno da Silva levantaram 50 
considerações de relevada importância sobre o tema. O Prof. indagou onde havia normativa que 51 
indica o pedido de anuência do orientador. A secretaria do PPIPA informa que as referidas normas 52 
foram enviadas para a referida discente por email (29 de setembro de 2015) e a mesma foi 53 
orientada, por telefone, a falar com o orientador e oficializar em requerimento específico o pedido 54 
de trancamento geral junto a Diretoria Acadêmica da UFU, no setor de atendimento ao aluno, mas 55 
até o momento não foi recebido o requerimento na coordenação do programa. O Prof. José Roberto 56 
Mineo disse que a discente o procurou para falar sobre suas dificuldades, mostrando-se ele disposto 57 
a ajudá-la, intercedendo junto a seus superiores no sentido de solicitar flexibilização do horário de 58 
trabalho para fins de dedicação ao curso, mas informou que até o momento a discente não se 59 
manifestou. Diante das considerações acima, o assunto foi colocado em votação, e por unanimidade 60 
o colegiado indeferiu o pedido por desacordo com as resoluções 05/2003 e 07/2014 do CONPEP. 61 
Encerrado este item passou se ao seguinte. Quarto item. Análise dos projetos e relatórios 62 
acadêmicos de mestrado e doutorado 2015/1. O coordenador sugeriu ao colegiado remeter os 63 
pareceres de análise dos projetos e relatórios dos discentes de mestrado e doutorado do Programa, 64 
entregues ao final do 1o. semestre de 2015, para análise da Comissão de Bolsas do Programa. O 65 
coordenador reforçou a intenção do acompanhamento de evolução dos discentes. Portanto, disse 66 
que será solicitado a Comissão propor sugestões de novos formatos de acompanhamento dos 67 
discentes, em resposta ao disposto no Regulamento do Programa de Excelência Acadêmica, 68 
publicado por meio da Portaria CAPES No. 34/2006 e atualizada em Agosto de 2015, quanto à 69 
distribuição de cotas de bolsas de demanda social da CAPES. O colegiado aprovou a sugestão do 70 
coordenador sobre o assunto, portanto, os pareceres dos projetos e relatórios acadêmicos serão 71 
remetidos à comissão de bolsas. Encerrado este item passou se ao seguinte. Quinto item. CG-72 
PPIPA/PROEX - definição sobre gastos com bancas: O coordenador falou que anteriormente 73 
havia enviado por email aos membros do colegiado arquivo do DECRETO Nº 5.992, de 19 de 74 
dezembro de 2006, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração federal. 75 
Disse, que as despesas com diárias para os convidados que participarão de bancas e eventos no 76 
programa, com base no Decreto, será calculado R$255,05 para uma diária (funcionário IFES) e 77 
R$272,00 para os demais; já para meia diária será o valor de R$183,50 (funcionários IFES) e 78 
R$191,98 para os demais convidados. Mas, completou dizendo que na realidade, para Uberlândia o 79 
valor da diária é de R$177,00, com desconto de R$16,95 para cada dia útil (para funcionários de 80 
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outras instituições federais); Contudo, há um adicional de R$95,00 (em parcela única) para 81 
pagamento de despesas de deslocamento. Mediante o exposto, o colegiado aprovou os valores 82 
apresentados. Encerrado este item passou se ao seguinte. Outros. Solicitação de auxílio 83 
financeiro. O Prof. Tiago Mineo, leu a carta apresentada pela Profa. Rosineide Marques Ribas que 84 
solicita o pagamento de passagens (ida e volta) e diárias para as mestrandas Bruna Fuga de Araújo e 85 
Iara Rossi Gonçalves, com a finalidade de realizar treinamento em sequenciamento de genoma 86 
bacteriano na USP/SP, no período de duas semanas no mês de novembro/15. Mediante ponderações 87 
sobre os recursos escassos do PPIPA, contudo com a intenção de se prover avanço à pesquisa 88 
realizada no âmbito do Programa, o colegiado aprovou o pagamento de duas passagens (ida e 89 
volta), com valor limitado a um máximo de R$300,00 por passagem, bem como uma diária por 90 
aluna, a serem desembolsadas dentro do mês de novembro, conforme solicitado. Nada mais 91 
havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 16 horas, eu, Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta ata 92 
que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. 93 
Prof. Dr. Tiago Wilson patriarca Mineo _______________________________________________ 94 
Prof. Dr. José Roberto Mineo________________________________________________________ 95 
Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó ____________________________________________________ 96 
Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva _____________________________________________________ 97 
Repres. discente Paola Amaral de Campos______________________________________________ 98 


