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Ata da (194ª) centésima nonagésima quarta reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-1 
graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas, realizada no dia cinco de maio do ano de 2016 2 
às 14 horas na sala 2B216 do Bloco 2B - Campus Umuarama, sob a presidência do coordenador 3 
Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o coordenador, os membros do 4 
Colegiado biênio 2015-2017, os professores doutores: José Roberto Mineo, Matias Pablo Juan 5 
Szabó, e a representante discente doutoranda Paola Amaral de Campos. O Prof. Sydnei Magno da 6 
Silva e a Dra. Eloisa Amália Vieira Ferro justificaram ausência. Deu-se início à reunião com o 7 
primeiro item da pauta: Primeiro item: Informes. O Prof. Tiago cumprimentou e agradeceu a 8 
presença de todos. Primeiramente, relatou sobre a reunião do CONPEP realizada no dia 13 de abril, 9 
dizendo que os assuntos discutidos foram de interesse indireto ao Programa, como a 10 
regulamentação dos programas de pós-graduação Lato Sensu da UFU. Disse também que foi 11 
discutido o regimento sobre a regulamentação da comitê de pesquisa com seres humanos (CEP), e 12 
sobre a comissão de credenciamento, recredenciamento e descredenciamento. Por último, disse que 13 
defendeu no CONICBIM a antecipação das eleições unificadas no Instituto e que tal proposta foi 14 
aprovada. Encerrado este item passou se ao seguinte. Segundo item: Ad referendum. 2.1) Cartas 15 
de aceite de coorientação: Foram apresentadas as cartas dos  seguintes professores: Dr. Sydnei 16 
Magno da Silva que solicita a coorientação pela Dra. Renata Cristina de Paula do Instituto de Física 17 
da UFU, a partir de abril/2016, para dois projetos de pesquisa do mestrado das discentes Iasmin 18 
Aparecida Cunha e Eliane Martins Ferreira Abdias Dias; a Dra. Márcia Cristina Cury solicita a 19 
coorientação, a partir de abril/2016, para o projeto de pesquisa da doutoranda Kelem Cristina 20 
Pereira Mota, pelo Prof. Dr. Ednaldo Carvalho Guimarães da Faculdade de matemática da UFU. 21 
2.2) Carta de desistência do curso de mestrado e cota de bolsa/FAPEMIG: O Prof. Tiago leu a 22 
carta apresentada pela pós-graduanda Edielly Fernanda David que solicita o cancelamento da bolsa 23 
de mestrado/FAPEMIG a partir do mês de abril de 2016, por motivo de início de vínculo 24 
empregatício. O colegiado aprovou a solicitação. O coordenador disse ao colegiado que esta cota 25 
está no aguardo da próxima seleção. Em seguida, leu a carta de solicitação desligamento do curso 26 
da discente Edielly Fernanda David, a partir do mês de abril/16, por motivo de aprovação em 27 
concurso e carga horária incompatível com as atividades do curso de mestrado no programa. O 28 
colegiado referendou os pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte. 2.3) Solicitação de 29 
dilação de qualificação de mestrado: O Prof. Tiago leu a carta apresentada pelo Prof. Dr. Marcelo 30 
José Barbosa Silva que solicita a dilação da defesa de sua orientada Mariana Soares Pena Ribeiro 31 
para até o dia 17 de junho de 2016. O colegiado referendou o pedido. 2.4) Solicitações de exame 32 
de qualificação de mestrado e doutorado: O Prof. Tiago Mineo leu os pedidos de qualificação 33 
para a sua orientada de mestrado Mylla Spirandelli da Costa para dia 19/04/2016; leu os pedidos 34 
apresentado pelos seguintes Professores: a Dra. Neide Maria da Silva solicita a qualificação de 35 
mestrado para a discente Rafaela José da Silva para o dia 29/04/2016; o Dr. Marcelo José Barbosa 36 
Silva solicita a qualificação de mestrado para o discente Felipe Andrés Cordero da Luz para dia 37 
26/04/2016; a Dra. Rosineide Marques Ribas solicita a qualificação de mestrado para a discente Iara 38 
Rossi Gonçalves para o dia 05/05/2016; e o Prof. Dr. Luiz  Ricardo Goulart Filho solicita a 39 
qualificação de doutorado para a discente Cláudia Mendonça Rodrigues para dia 03/06/2016. O 40 
colegiado referendou todos pedidos. 2.5) Solicitação de defesa de mestrado: O coordenador leu 41 
solicitação de defesa de mestrado para a discente Mylla Spirandelli da Costa para dia 30/5/2016; e 42 
na sequência leu o pedido da Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira Ferro que solicita a defesa de 43 
mestrado para a discente Paula suellen Guimarães Gois para dia 01/4/2016. O colegiado referendou 44 
os pedidos. 2.7) Solicitações de homologação de defesa de mestrado e doutorado: Primeiro, o 45 
coordenador leu as solicitações de homologação dos títulos de mestre para as pós-graduandas: 46 
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Thádia Evelyn de Araújo, com submissão de manuscrito para o periódico The Journal of Infectious 47 
Diseases, como primeira autora, em abril de 2016, intitulado: “Divergences and Convergences of 48 
Serum Biomarker Signatures and Networks in Infants with Distinct Retinochoroidal lesion Status of 49 
Congenital Toxoplasmosis”; Ana Carolina Prado Sousa, com artigo publicado em 13 de junho de 50 
2015 no periódico Toxicon, como primeira autora, intitulado: “Exploring the anti-tumoral effects of 51 
tick saliva and delivered components”; na sequência leu a homologação dos títulos de doutorado 52 
para Silas Silva Santana, com submissão do artigo no periódico Frontiers in Microbiology, como 53 
primeiro autor, intitulado: “CCp5A Protein from Toxoplasma gondii as a Serological Marker of 54 
Oocyst-Driven Infectious in Humans and Domestic Animals”, em novembro de 2015; Luciana 55 
Machado Bastos com submissão do artigo no periódico Frontiers in Cellular and Infection 56 
Microbiology, em dezembro de 2015, como primeira autora, intitulado: “Toxoplasma gondii-57 
derived synthetic  peptides containing B- and T-cell epitopes for GRA2 protein are able to protect 58 
mice in a model of experimental toxoplasmosis”. O colegiado referendou todos os pedidos de 59 
homologação do título de mestre. Encerrado este item passou se ao seguinte. 2.8) Solicitação de 60 
aproveitamento de créditos. Foram apresentadas ao Colegiado as seguintes solicitações de 61 
aproveitamento de créditos: a doutoranda ingressante em março de 2015, Flávia Alves Martins, 62 
solicitando 55 créditos referentes a sua dissertação de mestrado, os quais foram considerados 63 
procedentes; o ingressante no curso de doutorado em agosto de 2013, Rômulo Oliveira de Sousa, 64 
solicitando 55 créditos referentes a sua dissertação do mestrado e 9,5 créditos quanto a publicações 65 
de artigos e participações em eventos – dos quais o colegiado considerou apenas 7 créditos, uma 66 
vez que dois dos créditos solicitados eram anteriores ao período de 5 anos considerados pelo 67 
Regulamento do PPIPA; e o doutorando ingressante em 2016/1, Ricardo José Victal de Carvalho, 68 
que solicitou aproveitamento de créditos referentes ao título de mestre e publicações de trabalhos. 69 
Contudo, devido ao tipo de documentação enviada, o coordenador solicitou que este pedido fosse 70 
retirado de pauta para verificação em atenção as normas do programa. Após verificação de que os 71 
pedidos de aproveitamento de créditos estão de acordo com os Art. 42 e 43 da Resolução 05/2003 72 
do CONPEP os pedidos foram referendado pelo Colegiado na forma descrita acima, com ressalva 73 
para o doutorando Ricardo José Victal de Carvalho. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 74 
Terceiro item: apoio do PPIPA a projeto de apoio a Centros Multiusuários – FINEP: O 75 
coordenador informou os membros presentes sobre o Edital FINEP 02/2016, para o financiamento 76 
de grandes equipamentos. Dentre as propostas sendo articuladas no âmbito da UFU, estariam as 77 
ampliações do Centro de Técnicas Fluorescentes e Citometria de Fluxo e do Centro de Bioterismo e 78 
Experimentação Animal. Portanto, o coordenador pergunta aos membros do colegiado se o PPIPA 79 
deve ou não apoiar as propostas. O Prof. Matias disse que o biotério é fundamental para o Programa 80 
e o Prof. José Roberto considerou que há alta demanda do PPIPA pelo uso do único citometro de 81 
fluxo institucional, sendo esta demanda equacionada pelo próprio site do Programa. Após 82 
discussões, o colegiado se manifestou favorável ao apoio dos dois projeto apresentados. Quarto 83 
item: solicitação de auxílio financeiro: foi alterada a discussão da pauta para o item outros. 84 
Quinto item: Solicitação de alteração de prazo para início de doutorado sanduiche: O 85 
coordenador leu a carta apresentada pela doutoranda Flávia Batista Ferreira França, que justifica a 86 
alteração da data inicial do doutorado sanduíche no exterior, motivado pelo atraso na emissão de 87 
documentação DS-2019 pela UTEP. Portanto, informa que a data prevista para janeiro de 2016 foi 88 
alterada para 01 de setembro de 2016, com duração de 6 meses de estágio. O Prof. Tiago Mineo 89 
justificou ao colegiado que necessita de aprovação do Programa para que a aluna volte a receber 90 
suas cotas de bolsa de doutorado no país. Sexto item: carta de comprovação de docência de pós-91 
graduação. O Prof. Tiago leu a carta apresentada pelo doutorando Ricardo José Victal de Carvalho 92 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 
   INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 

           Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas	
	

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 
 

que atesta a vinculação docente no curso de graduação de Medicina da UFU. O coordenador 93 
manifestou que a comprovação do docente isenta o pós-graduando da realização da prática do 94 
Estágio docente no programa, porém conforme “Art. 32. O estágio de docência na graduação é uma 95 
atividade obrigatória para todos os alunos regular sendo um semestre para Mestrado e dois 96 
semestres para Doutorado”. Portanto, para o pós-graduando que exerce atividade docente a 97 
oficialização da matrícula é obrigatória nas disciplinas IPA 37-Estágio docente na graduação I e 98 
IPA 26-Estágio docente na graduação II; será apresentada a coordenação do programa o relatório de 99 
estágio I e II, com o cronograma de execução da atividade docente para cada semestre do estágio. O 100 
colegiado manifestou que esta observação será repassada ao pós-graduando. Sétimo item: 101 
Plataforma Sucupira 2015. O coordenador apresentou ao colegiado gráficos com a performance o 102 
PPIPA ao longo do ano de 2015. Relatou que o numerário de alunos matriculados nos cursos de 103 
mestrado e doutorado se mantém estável desde 2013. Adicionalmente, discorreu sobre o tempo 104 
médio de titulação, sendo que no doutorado esta média está em 46 meses e 24 meses para o 105 
mestrado, considerando o quadriênio a ser avaliado pela CAPES em 2017. Em adição, o 106 
coordenador relatou preocupação com a tendência de declínio na produção científica do curso, 107 
sendo esta refletida principalmente pela apresentação de trabalhos de nossos discentes e docentes 108 
em eventos científicos. Vinculou-se este fenômeno a queda recente na distribuição de recursos para 109 
o PPIPA e por meio de editais e estima-se que tal queda será perceptível nos próximos anos. Oitavo 110 
item. Prestação de contas anual. O coordenador disse que a pós-graduação está em situação 111 
desconfortável de recursos, devido aos cortes sucessivos no PROEX/CAPES, como descrito 112 
anteriormente em relação a produção geral do Programa. Informou que a verba do Programa hoje é 113 
de aproximadamente R$ 20 mil e que considera prioridade o pagamento de despesas relativas a 114 
bancas de conclusão a serem realizadas entre julho de 2016 e janeiro de 2017. Continuou dizendo 115 
que o gasto autorizado da verba PROEX foi de R$ 10 mil reais com diárias e passagens, sendo oito 116 
mil e oitocentos e noventa e seis com bancas e mil e duzentos reais com treinamento. Sobre a taxa 117 
de bancada FAPEMIG, foram gastos R$22.672,00 com auxílio a pesquisa: envio de amostras por 118 
Couriers, manutenção corretiva de equipamentos multiusuários, e aquisição de equipamentos 119 
básicos para implementação de um laboratório de uso comum: balança, conjuntos de micropipetas, 120 
pHmetro, mini-centrífuga, e ar-condicionado de alta potência para refrigerar o ambiente da sala de 121 
criopreservação do Programa, localizada na sala 2B132. O Prof. Tiago indaga ao colegiado sobre 122 
como dispender a taxa de bancada FAPEMIG de 2016, uma vez que a verba possui muitas 123 
restrições. O Prof. José Roberto sugere equipar uma sala para defesa com a verba FAPEMIG, mas 124 
reforçou que nada substitui a defesa presencial. Mediante a discussão, o Prof. Tiago disse que não 125 
irá propor a realização de workshop em 2016, pois os recursos do Programa já estão 126 
comprometidos. Nono item. Outros. O Prof. Tiago leu as cartas se solicitação de auxílio financeiro 127 
referente ao item quatro da pauta de reunião. Primeiro, leu a carta apresentada pelo Prof. Dr. Luiz 128 
Ricardo Goulart Filho que solicita auxílio financeiro referente a transporte e diária para a 129 
doutoranda Paula Cristina Brígido Tavares realizar parte experimental de seu projeto na Fundação 130 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), entre 13 de julho a 01 de agosto de 2016. O colegiado ponderou a 131 
redução de recursos e aprovou somente uma diária e a passagem ida e volta, limitada ao valor 132 
aproximado de R$300,00; na sequência leu a carta da Profa. Dra. Rosineide Marques Ribas que 133 
solicita o pagamento de publicação de artigo aceito no periódico PLoS One, no valor de US$ 134 
1495,00. Ficou decidido que a coordenação tentaria viabilizar tal pagamento via FAU, utilizando 135 
recursos de taxa de bancada FAPEMIG para o atual ano, contudo, ressaltou-se que tal pedido seria 136 
muito provavelmente negado devido às restrições impostas pela agência. Nada mais havendo a 137 
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tratar encerrou-se a reunião às 16 horas, eu Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta ata que, após 138 
lida e aprovada, foi por todos assinada. 139 
Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo _______________________________________________ 140 
Prof. Dr. José Roberto Mineo________________________________________________________ 141 
Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó ____________________________________________________ 142 
Repres. discente Paola Amaral de Campos______________________________________________ 143 


