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Ata da (192ª) centésima nonagésima segunda reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-1 
graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia dezoito de fevereiro do ano de 2 
2016 às 14 horas na sala 2B216 do Bloco 2B - Campus Umuarama, sob a presidência do 3 
coordenador Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o coordenador, os 4 
membros do Colegiado biênio 2015-2017, os professores doutores: José Roberto Mineo, Matias 5 
Pablo Juan Szabó, e a representante discente doutoranda Paola Amaral de Campos. A Profa. Dra. 6 
Eloisa Amália Vieira Ferro e o Prof. Sydnei Magno da Silva justificaram ausência. Deu-se início à 7 
reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item. Informes. O Prof. Tiago cumprimentou e 8 
agradeceu a presença de todos. Iniciou falando sobre o processo de seleção 2016-1, que as 9 
mudanças propostas tiveram o intuito de facilitar o processo como um todo, sendo exemplo maior o 10 
processo de inscrição, pela via online. Segundo o Prof. Tiago, em uma primeira análise, acredita 11 
que o processo de seleção avançou e falou que considera ser salutar manter membros do colegiado 12 
na composição das bancas de seleção do Programa. Em seguida, relatou pautas e discussões da 13 
reunião do CONPEP ocorrida no dia anterior, 17 de fevereiro de 2016. Por último, o coordenador 14 
disse que irá apresentar as despesas referentes a execução das bancas de defesa do PPIPA, para 15 
equalização do orçamento corrente Encerrado este item passou se ao seguinte. Segundo item. 16 
Aprovação das Atas (187, 188, 189, 190 e 191). Foram apresentadas as cinco atas anteriores para 17 
aprovação e assinatura dos membros do colegiado e representante de discentes, todas foram 18 
conferidas anteriormente pelo colegiado. As atas foram assinadas pelos membros do colegiado, com 19 
exceção da Profa. Eloísa Ferro e o Prof. Sydnei Magno da Silva, que assinarão posteriormente as 20 
mesmas. Encerrado este item passou se ao seguinte. Terceiro item. Ad referendum. 3.1 Cartas de 21 
aceite de coorientação: Foram apresentadas as cartas dos seguintes professores: Dr. Sydnei Magno 22 
da Silva que solicita a coorientação, a partir de dezembro/2015, para o projeto de pesquisa da aluna 23 
Karen Ferraz Faria, do curso de mestrado, pelo Prof. Dr. Frederic Jean Georges Frezard da UFMG; 24 
Dr. Marcelo José Barbosa Silva solicita a inclusão de coorientação, a partir de  dezembro/2015, para 25 
o projeto de pesquisa da aluna Bruna Cristina Borges, do curso de doutorado, pelo Prof. Cláudio 26 
Vieira da Silva; e carta enviada pelo prof. Olindo Assis Martins Filho, solicitando a coorientação 27 
pela Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro da mestranda Thádia Evelyn de Araújo, desde o início do 28 
projeto de pesquisa, no primeiro semestre de 2014. O colegiado referendou os pedidos. Encerrado 29 
este item passou-se ao seguinte. 3.2 Requerimento de matrícula PÓS-DOC. Primeiramente, o 30 
coordenador do Programa falou ao colegiado da mudança de procedimento da matrícula POSDOC, 31 
solicitada pelo CONPEP, que anteriormente era atribuição das Unidades Acadêmicas e atualmente é 32 
realizada pelos Programas de Pós-graduação. O Prof. Tiago disse que relatórios semestrais serão 33 
solicitados aos pós-doutorandos. Em seguida, foi apresentado ao colegiado do Programa, o pedido 34 
da Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro, do requerimento de matrícula de pós-doutorado para Carolina 35 
Salomão Lopes de 12/2015 até 10/2016. Juntamente com a solicitação de nomeação e matrícula, 36 
foram encaminhados a documentação pertinente. O colegiado referendou a matrícula da pós-37 
doutoranda Carolina Salomão Lopes. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.3 Solicitação da 38 
dilação de prazo de qualificação e defesa de mestrado e doutorado. O Prof. Tiago Mineo leu as 39 
cartas apresentadas pelos seguintes professores: o Prof. Adriano Mota Loyola que solicita a 40 
prorrogação do prazo de defesa do aluno João Paulo Silva Servato para até 30/6/2016; a Profa. 41 
Eloísa Ferro primeiro, solicitou a dilação de prazo de três meses para a qualificação da orientanda 42 
de mestrado Paula Suellen Guimarães Gois (carta datada de 5 de Nov/15), e segundo, solicitou a 43 
dilação da defesa para o final de março/2016 (carta datada de 12 fev/16); continuando, a Profa. 44 
Eloísa Ferro solicita dilação do prazo do exame de qualificação da doutoranda Andressa da Silva 45 
Castro, por um período de 6 meses por motivo de atrasos nos experimentos; o prof. Olindo solicita 46 
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gentilmente a dilação de prazo da qualificação da mestranda Thádia Evelyn de Araújo pelo prazo de 47 
quinze dias, por motivo de atrasos na conclusão das análises de bioinformática dos dados; o Prof. 48 
Ernesto Taketomi solicita dilação de prazo da qualificação de mestrado da discente Paula Fernandes 49 
Santos para até o dia 18/12/2015; a Profa. Maria Aparecida de Souza solicita prorrogação do prazo 50 
de qualificação da mestranda Paula Cristina Brigido Carvalho Neves por um período de quarenta e 51 
cinco dias; O Prof. José Roberto Mineo solicita dilação de prazo de defesa de doutorado para o 52 
discente Silas Silva Santana, para 15/3/2016; e o Prof. Tiago Mineo solicita dilação de prazo de 53 
qualificação e de defesa para a mestranda Mylla Spirandelli da Costa por três meses adicionais. O 54 
colegiado referendou todos os pedidos de dilação de qualificação e defesa. Encerrado este item 55 
passou-se ao seguinte. 3.4 Solicitação de qualificação de mestrado e doutorado. O Prof. Tiago 56 
Mineo leu os pedidos de qualificação apresentado pelos seguintes Professores: Dr. Olindo Assis 57 
Martins Filho solicita a qualificação de mestrado para a discente Thádia Evelyn de Araújo para dia 58 
14/12/2015; Dr. Ernesto Akio Taketomi solicita a qualificação de mestrado da discente Paula 59 
Fernandes Santos para dia 18/12/2015; Dr. Sydnei Magno da Silva solicita a qualificação para a 60 
mestranda Karen Ferraz Faria para o dia 27/11/2015; Dra. Julia Maria Costa Cruz solicita dois 61 
pedidos de qualificação: da mestranda Gabriela Borges da Silva para dia 25/11/2015, e da 62 
doutoranda Daniela da Silva Nunes para dia 29/2/2016; Dr. Tiago Mineo solicita a qualificação para 63 
a mestranda Vanessa dos Santos Miranda para dia 27/11/2015; Dra. Eloisa Amália V. Ferro solicita 64 
qualificação para a mestranda Paula Suellen Guimarães Gois para dia 15/1/2016; Dra. Maria 65 
Aparecida de Souza solicita a qualificação para a mestranda Paula Cristina Brigido Carvalho Neves 66 
para dia 6/1/2016; Dr. Matias Pablo Juan Szabó solicita a qualificação de doutorado para a discente 67 
Maria Marlene Martins para dia 27/11/2015; Dra. Neide Maria da Silva solicita qualificação para a 68 
doutoranda Loyane Bertagnolli Coutinho para dia 4/12/2015; e, o Dr. José Roberto Mineo solicita 69 
qualificação de doutorado para o doutorando Luiz Carlos Gebrim de Paula Costa para dia 70 
29/12/2015; O colegiado referendou todos os pedidos apresentados. Encerrado este item passou-se 71 
ao seguinte. 3.5 Solicitações de Defesa de mestrado e doutorado. O coordenador leu os pedidos 72 
apresentados pelos seguintes professores: o Dr. Olindo Assis Martins Filho solicita a defesa de 73 
mestrado para a discente Thádia Evelyn de Araújo para dia 29/2/2016; Dr. Ernesto Akio Taketomi 74 
solicita a defesa de mestrado da discente Paula Fernandes Santos para dia 25/2/2016; o Dr. Sydnei 75 
Magno da Silva solicita defesa para a mestranda Karen Ferraz Faria para o dia 19/2/2016; a Dra. 76 
Julia Maria Costa Cruz solicita defesa da mestranda Gabriela Borges da Silva para dia 12/2/2016; o 77 
Dr. Tiago Mineo solicita defesa para a mestranda Vanessa dos Santos Miranda para dia 19/2/2016; 78 
a Dra. Maria Aparecida de Souza solicita defesa para a mestranda Paula Cristina Brigido Carvalho 79 
Neves para dia 16/2/2016; a Dra. Rosineide Marques Ribas solicita defesa de mestrado para a aluna 80 
Bruna Fuga Araújo para dia 19/2/2016; a Dra. Neide Maria da Silva solicita defesa para a 81 
doutoranda Loyane Bertagnolli Coutinho para dia 29/2/2016, e o Dr. José Roberto Mineo solicita 82 
defesa para o doutorando Luiz Carlos Gebrim de Paula Costa dia 28/1/2016. O colegiado 83 
referendou todos os pedidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 3.6 Solicitações de 84 
homologação de Defesas de mestrado e doutorado. Primeiro, o coordenador leu as solicitações de 85 
homologação dos títulos de doutora para as pós-graduandas: Mariana Lima Prata Rocha com 86 
submissão de artigo no periódico The Brazilian Journal of Infectious Diseases, como primeira 87 
autora, em 18 de dezembro de 2015, intitulado: “Microbial pathogens and strategies for combating 88 
them: science, technology and education”; Rosiane Nascimento Alves, com submissão do artigo no 89 
periódico Infectious Diseases of Poverty, como primeira autora, intitulado: “Effect of treatment with 90 
IL-3, IL-7 or IL-9 in mice experimentally infected with Trypanosoma cruzi” em 14 de dezembro de 91 
2015; Juliana Silva Miranda, com submissão do artigo no periódico Clinical and Experimental 92 
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Immunology, como primeira autora, intitulado: “IgE, IgG1, and IgG4 reactivity to mannose-93 
enriched Dermatophagoides pteronyssinus extract in sera of mite-allergic patients” em 7 de janeiro 94 
de 2016; Daiane Silva Resende, com submissão do artigo no periódico The Brazilian Journal of 95 
Infectious Diseases, como primeira autora, intitulado: “Late onset sepsis in newborn babies: 96 
epidemiology and effect of a bundle to prevent central line associated bloodstream infections in the 97 
neonatal intensive care unit” em 18 de janeiro de 2016. Na sequência leu as homologações para ao 98 
título de mestre dos pós-graduandos: Héber Leão Silva Barros, com submissão do artigo no 99 
periódico Frontiers in Microbiology, como quarto autor, intitulado: “CCp5A Protein from 100 
Toxoplasma gondii as a Serological Marker of Oocyst-Driven Infections in Humans and Domestic 101 
Animals” em 22 de dezembro de 2015; Vanessa Resende Souza Silva, com submissão do artigo no 102 
periódico Maternal-Fetal Medicine, como primeira autora, intitulado: “Investigation of 103 
polymorphisms in pre-eclampsia related genes VEGF and IL1A” em 11 de fevereiro de 2016; Lívia 104 
de Paula Peres, com submissão do artigo no periódico Biotechnology Advances, como primeira 105 
autora, intitulado: “Peptide vaccines in breast cancer: The immunological basis for clinical 106 
response” em 2 de fevereiro de 2016. O colegiado referendou todos os pedidos. Encerrado este item 107 
passou se ao seguinte. 3.7 Solicitação de aproveitamento de créditos. Foi apresentado ao 108 
Colegiado do programa a solicitação de aproveitamento de créditos do doutorando ingressante em 109 
2015/1, Edson Fernando Goulart de Carvalho, sendo 55 créditos da dissertação de mestrado e 21 110 
créditos de Publicações de artigos e participações em eventos. Após verificação de que o pedido de 111 
aproveitamento de créditos está de acordo com os Art. 42 e 43 da Resolução 05/2003 do CONPEP 112 
o pedido foi referendado pelo Colegiado. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Quarto item. 113 
Estabelecimento de critérios de distribuição de bolsas, segundo regulamento PROEX/CAPES. 114 
O coordenador falou que há rumores de cortes de bolsa CAPES, e reiterou que a FAPEMIG irá 115 
recolher uma cota de bolsa de doutorado em 2016 (conforme deliberação da FAPEMIG nº 82 de 12 116 
de maio de 2015). Disse que nove candidatos ingressaram ao curso de doutorado no 1º sem/2016, e 117 
para falar sobre a distribuição de bolsas passou a palavra para o Prof. José Roberto Mineo, 118 
presidente da comissão de bolsas do programa. O Prof. José R. Mineo, falou que a questão central é 119 
o mérito e sugere a extinção da fila, a postura condicional de aguardo da próxima bolsa, e reforça 120 
que o critério de ranqueamento é adotado em várias IFES; ainda, sugere um Edital específico para 121 
dissociar processo seletivo e bolsa. Continuou dizendo que o regulamento do PROEX está claro, 122 
que a bolsa é de 12 meses, sendo renovável; portanto, sugere estabelecer o critério de ranqueamento 123 
anual aos candidatos a bolsa do programa, ao associar como parâmetro a bolsa e envolvimento com 124 
o curso. O Prof. Tiago Mineo, reforça a sugestão de que haja análise de mérito para concessão de 125 
bolsa, com consequentes renovações a cada 12 meses adotando-se o mesmo critério. O Prof. Matias 126 
Szabó, disse que a renovação anual é importante, pois, considerou que representa oportunidade para 127 
quem tem mais envolvimento com o PPIPA. O Prof. Tiago Mineo indagou qual a percepção da 128 
representante discente Paola Amaral, como voz dos alunos sobre as considerações e critérios para 129 
alocação de bolsas. Em resposta, a representante discente Paola Amaral disse que compreende a 130 
falta de recursos e que apoia as medidas propostas. O Prof. José Roberto Mineo, afirmou que a 131 
intenção é a boa formação acadêmica dos alunos como atividade fim. O coordenador informou que 132 
noventa e sete por cento do recurso PROEX é destinado ao pagamento de bolsas e três por cento 133 
destinado a outras despesas do Programa. E, considerando o panorama reduzido do número de 134 
bolsas para o doutorado e a realidade da seleção para o mês de julho/2016 que contempla uma 135 
bolsa, propõe ao colegiado a passagem da rubrica de bolsas ociosas de mestrado da CAPES para 136 
cotas de doutorado, a serem aplicados na presente seleção, conforme sugestão da Comissão de 137 
Bolsas do PPIPA. Após as considerações do colegiado, o coordenador disse que havendo duas 138 
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propostas para votação, a primeira sobre os novos critérios para alocação de bolsa foi proposto que 139 
a partir de janeiro de 2017 haverá anualmente renovação de bolsas baseado em mérito, observando 140 
que uma porcentagem seja atribuída aos melhores colocados nos processos seletivos e que, surgindo 141 
novas cotas, o Programa promoverá editais para seleção de candidatos a bolsa; e a segunda é a 142 
proposição sobre a passagem da rubrica de três bolsas de mestrado para duas de doutorado, a serem 143 
aplicadas no atual processo seletivo, com a intenção de dirimir o atual déficit. Diante das duas 144 
propostas, o Prof. Tiago Mineo remete para regime de votação a primeira e a segunda proposta. Por 145 
unanimidade, os membros do Colegiado do Programa votaram favoráveis as duas propostas, sendo 146 
a primeira os novos critérios para alocação de bolsa por mérito, incluindo a porcentagem para o 147 
processo seletivo, e abertura de editais para as novas cotas que surgirem; e a segunda a mudança de 148 
rubrica de três bolsas do mestrado para duas de doutorado, a serem concedidos aos discentes 149 
aprovados no atual processo seletivo, conforme ordem de classificação. Encerrado este item passou 150 
se ao seguinte. Quinto item. Processo de Seleção 2016-1 – julgamento de recursos. 5.1) 151 
Candidata: Camila Silva Malfer; Solicitação: Revisão de nota da prova escrita; Curso: 152 
Mestrado; Relator: Prof. Matias. O coordenador disse que mediante do julgamento de recurso da 153 
candidata Camila Silva Malfer, que solicita revisão de nota obtida na prova escrita da seleção do 154 
curso de mestrado, repassou a prova escrita e as respostas da candidata aos professores Matias 155 
Pablo Juan Szabó e Neide Maria da Silva, com a intenção de que realizassem novo processo de 156 
correção da mesma, garantindo assim os critérios de isonomia e transparência do processo seletivo. 157 
O Prof. Tiago disse que os novos avaliadores realizaram a correção da prova de forma individual e 158 
encaminharam suas ponderações para cada resposta da candidata. Na sequência, o Prof. Tiago 159 
Mineo passou a palavra para o Prof. Matias Szabó, relator do pedido. O Prof. Matias disse que, 160 
levando-se em conta tanto a sua avaliação assim como as ponderações da Profa. Neide Maria da 161 
Silva, concluiu-se que a prova da candidata não delimitou corretamente vários dos conceitos 162 
cobrados pelas questões, adicionando-se ao fato de que a maioria de suas respostas foram vagas, 163 
não respondendo de forma coerente as perguntas realizadas. A média das notas considerada pelos 164 
avaliadores foi aquém do limite inferior estabelecido pelo Edital PPIPA 002/2015 - 6,0 pontos - 165 
confirmando a nota atribuída pela Banca Examinadora original da seleção. Neste sentido, Prof. 166 
Matias Szabó, relator designado, apresentou todo o embasamento teórico necessário para justificar 167 
sua posição, apresentando as ponderações no relatório onde sugere a manutenção da reprovação da 168 
candidata. Em seguida, o presidente do colegiado colocou em votação o parecer encaminhado pelos 169 
relatores que, por unanimidade, foi aprovado, confirmando a desclassificação da candidata na 170 
primeira etapa do processo seletivo para ingresso no curso de mestrado do PPIPA, no primeiro 171 
semestre de 2016. Encerrado este item passou se ao seguinte. 5.2) Candidata: Vanessa dos Santos 172 
Miranda; Solicitação: Revisão da pontuação atribuída ao CV Lattes; Curso: Doutorado; 173 
Relator: Prof. Tiago Mineo. O coordenador primeiro ponderou que a candidata Vanessa dos 174 
Santos Miranda não apresentou o comprovante de publicação de artigo publicado em periódico, 175 
contudo solicitou nova recontagem da pontuação pela banca examinadora. O Prof. Tiago disse 176 
ainda que a candidata apresentou outros comprovantes, mas o artigo publicado que lhe daria 177 
pontuação maior, por um equívoco de compreensão, não foi apresentado a banca de seleção. 178 
Portanto, diante da confirmação da pontuação, o parecer do Prof. Tiago Mineo será de manter a 179 
nota atribuída pela banca examinadora no processo de seleção de doutorado em 2016/1. Em 180 
seguida, o presidente do colegiado colocou em votação o parecer apresentado, que por unanimidade 181 
foi aprovado manter a nota e a classificação atribuída a candidata Vanessa dos Santos Miranda no 182 
processo seletivo de doutorado 2016/1. Encerrado este item passou se ao seguinte. Sexto item. 183 
Carta solicitação de mudança do projeto de mestrado. O coordenador leu a carta enviada ao 184 
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colegiado pelo prof. Ernesto Taketomi que solicita a mudança de projeto da discente Paula 185 
Fernandes Santos para o seguinte título: “Produção de extrato enriquecido com alérgeno Der f1 186 
derivado de Dermatophagoides farinae”, e apresentou o cronograma para execução em tempo hábil 187 
para a defesa. O colegiado aprovou a alteração do projeto. Encerrado este item passou-se ao 188 
seguinte. Sétimo item. Análise dos projetos e relatórios acadêmicos de mestrado e doutorado 189 
2015/1. O coordenador sugere a necessidade de um novo modelo de avaliação de relatórios e 190 
projetos em que parâmetros de desempenho acadêmico sejam levados em conta. A representante de 191 
discentes sugeriu o modelo de relatório da FAPEMIG e repassará a sugestão ao coordenador. O 192 
coordenador, com anuência dos membros do Colegiado, solicitou que os relatórios fossem 193 
encaminhados para a Comissão de Bolsas, com a intenção de que os seus membros analisem a 194 
performance dos docentes e que os utilizem para embasar as definições sobre atribuição de bolsas 195 
no âmbito do PPIPA. Encerrado este item passou se ao seguinte. Oitavo item. Definição de datas 196 
para as reuniões de 2016. O Prof. Tiago sugeriu ao colegiado manter as reuniões nas quintas-feiras 197 
à tarde, sendo um dia após as reuniões mensais do CONPEP. Disse que enviará aos membros do 198 
colegiado as datas de reuniões do CONPEP para agendamento das reuniões do CPPIPA. Outros. O 199 
Prof. Matias P.J. Szabó, falou da dificuldade de acesso a veículo, a exemplo, disse que o custo da 200 
viagem ida de volta para Uberaba com carro da UFU chega a custar oitocentos reais, custo este que 201 
considera abusivo, por contar com veículos já adquiridos plea instituição. O Prof. Tiago, falou que o 202 
Programa está excluído do agendamento de veículos, uma vez que perdeu o acesso a todas as linhas 203 
de frota da UFU após migração para o PROEX/CAPES. Disse ainda que pleiteará a dotação de um 204 
orçamento para o Programa nas próximas reuniões do CONICBIM. Nada mais havendo a tratar 205 
encerrou-se a reunião às 16 horas e 30 minutos, eu Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta ata que, 206 
após lida e aprovada, foi por todos assinada. 207 
Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo _______________________________________________ 208 
Prof. Dr. José Roberto Mineo________________________________________________________ 209 
Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó ____________________________________________________ 210 
Repres. discente Paola Amaral de Campos______________________________________________ 211 


