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Ata da (193ª) centésima nonagésima terceira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pósgraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia dezessete de março do ano de
2016 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: José Roberto Mineo, Matias
Pablo Juan Szabó, a Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira Ferro e a representante discente doutoranda
Paola Amaral de Campos. O Prof. Sydnei Magno da Silva, não compareceu a reunião. Deu-se início
à reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item. Informes. O Prof. Tiago cumprimentou e
agradeceu a presença de todos. Citou que na reunião do CONPEP, realizada no dia 12 de março, foi
mencionado sobre a nova resolução de doutoramento direto no âmbito da UFU a pedido dos
docentes de diversos programas. Adicionalmente, relatou que não houveram candidatos do
Programa com interesse na participação do Comitê Gestor de equipamentos multiusuários da UFU,
que foi nomeado neste mês. Disse ainda que houve aula inaugural para os alunos ingressantes do no
PPIPA em 2016/1, extensiva aos alunos veteranos do Programa, no dia 04 de março/16. Durante a
aula, apresentou dados preliminares de prestação de contas do PPIPA e fez um alerta sobre a
tendência de decréscimo na produção científica a cada ano, gerando certa apreensão para a
avaliação quadrienal da CAPES. Na sequência leu o MI/FAGEN/054/2016 sobre a gestão de três
salas de Webconferência localizadas no 3º piso do Bloco 5M, firmado entre 12 Unidades
Acadêmicas do Campus Santa Mônica. O coordenador disse que a procura por salas para
webconferência é muito grande pela falta de recursos para o pagamento de bancas presenciais e
propôs ao colegiado o estudo de adequações para as salas 2B216 e 6T210 como alternativa ao
quadro. Encerrado este item passou se ao seguinte. Antecipadamente, o coordenador solicitou ao
colegiado a inversão da pauta da reunião para garantia de quorum dos assuntos mais imediatos. O
colegiado aprovou a inversão da pauta que teve início com os itens 4, 5, 6 e 7, e por último os itens
2 e 3 e sub itens de 3.1 a 3.7. Os itens foram discutidos na ordem crescente, conforme segue.
Segundo item. Mapa de distribuição de bolsas do PPIPA. O coordenador apresentou ao
Colegiado o mapa de distribuição de bolsas atualizado. Explicou que haviam bolsas excedentes de
mestrado que não foram atribuídas e que dois mestrandos da seleção anterior (2015-2) candidatos a
bolsa desistiram do curso. Sobre o doutorado, disse que nomeou bolsa para os quatro primeiros
colocados da última seleção, conforme recomendação do colegiado para privilegiar ao menos os
discentes melhores colocados no ingresso, contudo, relatou que cinco doutorandos elegíveis
permanecem sem bolsa. Informou também que a transformação de 3 bolsas do mestrado em 2
bolsas de doutorado da CAPES foi aprovada. Adicionalmente, informou que uma doutoranda abriu
mão da bolsa (cota FAPEMIG) em função de contratação pelo Estado de Minas Gerais, reiterando
que a FAPEMIG ainda irá recolher uma cota de acordo com a Deliberação no. 82 de 2015 de seu
conselho curador. O Prof. Tiago relatou aos presentes que já solicitou formalmente a liberação da
cota pela PROPP, e está no aguardo de uma resposta. Encerrado este item passou se ao seguinte.
Terceiro item. Solicitação de esclarecimentos sobre bolsas – Profa. Márcia C. Cury. O
coordenador explicou que a Profa. Márcia entrou com um pedido de esclarecimentos para a não
atribuição de cota de bolsa de doutorado para sua orientada, Camila Oliveira Silva. O Prof. Tiago
leu na íntegra a carta enviada pela Profa. Márcia e disse que o questionamento da Profa. Márcia
baseava-se nos critérios de atribuição do benefício, que em sua opinião era baseado em tempo de
ingresso no curso. O Prof. Tiago esclarece que não houve qualquer alteração nos critérios, que há
comissões de bolsas instituídas historicamente no Programa e que estas deliberam quanto a
distribuição de cotas equacionando-se os critérios de oferta e procura. Disse que, pessoalmente, é a
favor de distribuição de cotas por desempenho acadêmico e que, na intenção de implementar tais
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mudanças, já alertaram todo o corpo acadêmico com um ano de antecedência, uma vez que as
alterações estão agendadas para ocorrerem dentro do primeiro semestre de 2017. Reforçou
novamente que não houve alterações de critérios, mas sim mudanças na situação econômica do país
e consequente repasse de verbas e cotas de bolsas adicionais para o Programa, levando ao atual
desequilíbrio, com um número maior de ingressantes se comparados ao número de bolsas
disponíveis. O Prof. José Roberto Mineo citou que a média de pós-graduandos com bolsa no Brasil
é de 30%. Após diversas considerações sobre a desvinculação dos processos de seleção e atribuição
de bolsas, o Prof. Tiago solicita ao colegiado aval para emissão de resposta a carta da Profa. Márcia
Cury. Portanto, a solicitação foi colocada em votação e houve aprovação favorável de todos os
membros presente. Portanto, o colegiado autoriza o coordenador emitir resposta formal a Profa.
Márcia Cristina Cury, contendo os termos aqui dispostos. Encerrado este item passou se ao
seguinte. Quarto item. Propostas de novos formulários para relatórios discentes. O Prof. Tiago
disse que ficou satisfeito com a proposta do modelo de relatório (FAPEMIG) enviada pela
representante discente Paola Amaral, disse que acrescentaria um espaço para anexar um relatório de
pesquisa. Em seguida repassou a proposta aos membros do colegiado. E, disse que uma parte é o
parecer científico e a outra parte é o barema para análise qualitativa e quantitativa da Comissão de
Bolsas, que servirá para embasar a distribuição de cotas do PPIPA. O Prof. José Roberto sugere a
inserção de atividades de extensão no formulário proposto. O Prof. Tiago colocou em votação a
nova proposta de formulários para modelo dos relatórios acadêmicos. A nova proposta dos
relatórios foi aprovada por todos os membros do colegiado. Encerrado este item passou se ao
seguinte. Quinto item. Outros. 5.1) Pedido de dilação de defesa de Paula Suelen Guimarães
Góis. A Profa. Eloisa disse que havia solicitado ao colegiado (reunião 192ª) dilação da defesa de
sua orientada para o dia 31 de março de 2016, porém explicou que os membros convidados não
teriam disponibilidade para esta data, então solicitou ao colegiado a prorrogação de um dia, para 01
de abril de 2016, a defesa de mestrado por Paula Suelen G. Góis. O colegiado aprovou o pedido da
Profa. Eloísa A. Vieira Ferro; 5.2) Eleições conjuntas no ICBIM. O Prof. Tiago disse que na
última reunião do CONICBIM foi discutido as eleições conjuntas no instituto, propondo postergar
para julho de 2017 (com base no último prazo da coordenação do curso de biomedicina). O Prof.
Tiago disse que pediu vistas do processo e suspensão da pauta, justificando discutir o assunto no
âmbito do colegiado. Relatou que sua preocupação quanto a proposta apresentada se deve ao
estabelecimento de diretor e coordenadores “pro tempore”, que poderia levar a um quadro
indesejável de mandato adicional aos coordenadores e/ou diretor. Neste sentido, o Prof. Tiago
sugere antecipar todas as eleições com uma única comissão eleitoral evitando-se assim a nomeação
de “pró-tempores”. Os membros do colegiado consideram positivo unificar as eleições, em edital
único, comissão eleitoral única e sem “pro-tempore”. Portanto, foi aprovado pelo colegiado a
sugestão de antecipação de todas as eleições do instituto. 5.3) Projeto de extensão – PPIPA e
Praia Clube. O Prof. Tiago fez um breve relato sobre dificuldades que o Praia Clube vem
apresentando quando ao número de gatos no clube e disse que o Laboratório de Imunoparasitologia
foi convidado, juntamente com o Hospital Veterinário da UFU, para verificar a questão sanitária
dos animais. O Prof. Tiago entende que tal tipo de ação é benéfica ao PPIPA, uma vez que poderá
ser caracterizada como uma atividade de extensão. Também, disse que considera importante
constituir uma comissão de alunos e docentes sobre o tema e solicitou aprovação do colegiado para
início de tais ações. Os membros do colegiado consideraram relevante aproximar a academia da
comunidade e aprovou a sugestão de criação da comissão de extensão entre docentes e discentes.
5.4) Solicitação de desistência de bolsa de doutorado/FAPEMIG. O Prof. Tiago leu a carta
apresentada pela pós-graduanda Maraísa Cristina Silva, que solicita o cancelamento da bolsa de
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doutorado/FAPEMIG a partir do mês de março de 2016, por motivo de vínculo empregatício. O
colegiado aprovou a solicitação e reiterou que será consultada a PROPP se poderá aproveitar esta
cota ou se a mesma será recolhida conforme Deliberação 82 de 12 de maio de 2015. 5.5)
Solicitação de atividade remunerada com bolsa PNPD/CAPES. O Prof. Tiago leu a carta da pósdoutoranda Priscila Silva Franco que solicita liberação para assumir o cargo de professor substituto
na disciplina de Parasitologia da Faculdade de Ciências Integradas do Pontal, Universidade Federal
de Uberlândia. Na sequência, leu a carta de anuência apresentada ao colegiado pelos supervisores
de pesquisa da pós-doutoranda, o Prof. Dr. José Roberto Mineo e a Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira
Ferro, considerando que não haverá prejuízo no trabalho que desenvolve. Foi discutido pelo
Colegiado que o pedido deverá estar de acordo e anuência dos supervisores de estágio e do
Colegiado do Programa, referindo-se a Portaria nº 086 de 03 de julho de 2013, que Regulamenta o
Programa Nacional de Pós-doutorado, em conformidade com parágrafo 2º do Capítulo III. Após
considerações, o coordenador colocou o assunto em votação, sendo aprovado por todos os membros
presentes do Colegiado. Encerrado este item passou se ao seguinte. Sexto item. Aprovação da ata
192. O Prof. Tiago justificou ao colegiado não ter havido tempo para correção da ata em função das
atividades do “Plataforma Sucupira” e do prazo final de entrega, 01 de abril/16. Disse que a ata será
apresentada em momento oportuno. Encerrado este item passou se ao seguinte. Sétimo item. Ad
referendum. 7.1) Cartas de aceite de coorientação: Foram apresentadas as cartas dos seguintes
professores: Dr. José Roberto Mineo que solicita a coorientação, a partir de março/2016, para o
projeto de pesquisa do doutorando Ricardo José Victal de Carvalho, pela Profa. Dra. Angélica
Lemos Debs Diniz da Faculdade de Medicina da UFU; o Dr. Cláudio Vieira da Silva solicita a
coorientação, a partir de março/2016, para o projeto de pesquisa da doutoranda Flávia Alves
Martins, pelo Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart Filho do Instituto de Genética e Bioquímica da UFU;
e carta enviada pela Profa. Rosineide Marque Ribas, que solicita a coorientação pelo Prof. Dr. Paulo
Pinto Gontijo Filho, deste programa, no projeto de pesquisa da doutoranda Bruna Fuga Araújo, a
partir de março/2016. O colegiado referendou todos os pedidos. 7.2) Carta de candidatura a
bolsa: O Prof. Tiago leu a carta de candidatura a bolsa da mestranda Hellen Dayane Silva Borges
que de acordo com a classificação da discente na seleção anterior (2015/2), mantinha o aguardo de
bolsa. O prof. Tiago informou que a candidata foi nomeada bolsista a partir de março de 2016. O
colegiado referendou o pedido. 7.3) Solicitação de dilação de qualificação de doutorado: O Prof.
Tiago Mineo leu a carta apresentada pela professora Márcia Cristina Cury que solicita a
prorrogação do prazo de qualificação da pós-graduanda Maria Julia Rodrigues da Cunha para
agosto de 2016 e reforçou que a defesa ocorrerá no tempo regular do programa. O colegiado
referendou o pedido. 7.4) Solicitação de qualificação de doutorado. O Prof. Tiago Mineo leu os
pedidos de qualificação apresentado pelos seguintes Professores: a Dra. Rosineide Marques Ribas
solicita as qualificações de doutorado para as discentes Sabrina Royer para dia 28/03/2016 e Paola
Amaral de Campos para o dia 28/03/2016; o Dr. Tiago Mineo solicita a qualificação de doutorado
da discente Caroline Martins Mota para dia 31/03/2016. O colegiado referendou os pedidos. 7.5)
Solicitação de defesa de doutorado. O coordenador leu o pedido apresentado pelo professor Dr.
José Roberto Mineo que solicita a defesa de doutorado para o discente Silas Silva Santana para dia
08/03/2016. O colegiado referendou o pedido. 7.6) Solicitações de homologação de defesa de
mestrado. Primeiro, o coordenador leu as solicitações de homologação dos títulos de mestre para as
pós-graduandas: Karen Ferraz Faria com submissão no periódico Parasitology, como primeira
autora, em 23 de fevereiro de 2016, de manuscrito intitulado: “Stealth liposomes containing
miltefosine and meglumine antimoniate for the treatment of visceral leishmaniasis: in vitro efficacy
and in vivo toxicity”; Vanessa dos Santos Miranda, com artigo publicado em 30 de novembro de
www.imunoparasito.ufu.br - E-mail: coipa@ufu.br - Telefax: (034) 3225-8672
Av. Amazonas, s/n - Bloco 4C, Sala 4C218 - Campus Umuarama
Uberlândia, MG, Brasil - CEP: 38.405-320

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas	
  

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

	
  
2015 no periódico Toxins, como terceira autora, intitulado: “Biological and Enzymatic
Characterization of proteases from Crude Venom of the ant Odontomachus bauri”; Bruna Fuga
Araujo com submissão do artigo no periódico PLoS One, como primeira autora, intitulado:
“Clinical and molecular epidemiology of multidrug-resistant P. aeruginosa carrying aac(6`)-Ib-cr,
qnrS1 and biaSPM genes in Brazil” em 14 de fevereiro de 2016; Paula Cristina Brigido Tavares,
com submissão do artigo no periódico Parasitology, como segunda autora, intitulado:
“Trypanossoma cruzi modultes gene expression of plasma membrane repair-related proteins”;
Gabriela Borges da Silva, com submissão de manuscrito no periódico “Parasitology International”,
como primeira autora, intitulado “Taenia crassiceps metacestode antigenic fractions obtained by
hydrophobicity in the immunodiagnostic of active and inactive forms of neurocysticercosis in
human cerebropinal fluid samples” em 19 de fevereiro de 2016. O colegiado referendou todos os
pedidos de homologação do título de mestre. Encerrado este item passou se ao seguinte. 7.7)
Solicitação para orientação na modalidade doutorado. O Prof. Tiago leu a carta apresentada
pelo Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva que solicita o cadastramento para orientação na modalidade
doutorado por atender os requisitos contidos na Resolução 05/2003 do CONPEP. O colegiado
referendou o pedido do Prof. Sydnei Magno da Silva no quadro de orientação de doutorado deste
Programa. Em seguida, perguntou aos membros do colegiado se todos estão de acordo com o
calendário de reuniões do colegiado para o ano de 2016 que foi, antecipadamente, enviado a todos
por email. O agendamento de reuniões ficou definido da seguinte forma: 14 de abril, 12 de maio, 16
de junho, julho não há, 18 de agosto, 15 de setembro, 06 de outubro, 10 de novembro e 08 de
dezembro. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 16 horas e 10 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. José Roberto Mineo________________________________________________________
Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira Ferro_________________________________________________
Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó ____________________________________________________
Repres. discente Paola Amaral de Campos______________________________________________
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