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Ata da (195ª) centésima nonagésima quinta reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pósgraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia dezesseis de junho 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, e
membros do Colegiado biênio 2015-2017, os professores doutores: Matias Pablo Juan Szabó, Prof.
Sydnei Magno da Silva, Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro e a representante discente, doutoranda
Paola Amaral de Campos. O coordenador justificou ausência do Prof. José Roberto Mineo. Deu-se
início à reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item: Informes. O Prof. Tiago
cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e solicitou ao colegiado a inserção de quatro itens
de pauta sendo: a grade de disciplinas 2016/2; carta de acúmulo de bolsa com vínculo;
credenciamento na modalidade doutorado e duas solicitações de ajuda de custo. O colegiado
manifestou de acordo com as inserções das pautas e a retirada da pauta do item dois (aprovação das
atas 192, 193 e 194). Na sequência, falou sobre a reunião do CONPEP realizada no dia 18 de
maio/16. Relatou que foi aprovado na reunião o novo regulamento de Programas de Pós-graduação
“lato sensu” no âmbito da UFU, e repassou a informação que houve a abertura de mais dois novos
cursos de Pós-graduação da UFU, citando o mestrado em Biotecnologia no Campus avançado de
Patos de Minas, do Instituto de Genética e Bioquímica, e disse pensar em estratégias comuns junto
a este programa. Depois leu o Ofício Circular nº 19/2016-CDS/CGSI/DPB/CAPES, de 31 de maio
de 2016 sobre “parecer de Junta Médica nos casos de desistência de curso por motivo de saúde”
informado que “todos os casos de desistência de curso motivada por doença grave devem ser
submetidos a junta médica indicada pela própria Instituição de Ensino, ou órgão similar, antes de
serem encaminhados à CAPES para apreciação”. Para os motivos incapacitantes a CAPES busca
dissociar o prazo de saúde com o tempo previsto do curso. Outro assunto foi o Ofício nº 9/2016DAMP/CGMP/DAV/CAPES sobre a visibilidade de programas notas 6 e 7 quanto a
internacionalização visando a melhoria de tradução dos conteúdos das páginas para outro idioma.
No documento, a CAPES solicita que aos programas de Pós-graduação estruturem o conteúdo de
suas páginas nos idiomas de inglês e espanhol até 31 de dezembro de 2016. De acordo com a
CAPES apenas 2% dos PPG notas 6 e 7 apresentaram páginas totalmente traduzidas nos seis
critérios considerados para análise: nome do PPG e informações gerais; escopo; objetivo; linha de
pesquisa; disciplinas e respectivas ementas e processo de seleção. O Prof. Tiago acrescentou a
necessidade de pautar esta discussão dois assuntos, principalmente no que se refere a tradução dos
editais e das ementas. Encerrado este item passou se ao seguinte. Segundo item: Ad referendum.
2.1) Solicitação de dilação de defesa de doutorado: O Prof. Tiago leu a carta apresentada pelo
Prof. Dr. Adriano Mota Loyola que solicita a dilação da defesa de seus orientados, o(a)s
doutorando(a)s Marília Ferreira Andrade para o dia 29/07/2016 e João Paulo Silva Servato para o
dia 31 de agosto de 2016; O Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó solicita dilação de defesa de tese
para sua orientada Maria Marlene Martins para a segunda semana de agosto de 2016. O colegiado
referendou todos os pedidos. 2.2) Solicitações de exame de qualificação de mestrado e
doutorado: O Prof. Tiago Mineo leu os pedidos de qualificação apresentado pelos seguintes
Professores: o Dr. Cláudio Vieira da Silva solicita a qualificação de mestrado para o discente
Samuel Cota Teixeira para o dia 02/06/2016; o Dr. José Roberto Mineo solicita a qualificação de
mestrado para o discente Vinicius Fernandes de Paiva para dia 20/05/2016; O colegiado referendou
todos pedidos. 2.3) Solicitações de homologação de defesa de mestrado e doutorado: Primeiro, o
coordenador leu a solicitação de homologação do título de mestre para a pós-graduanda: Mylla
Spirandelli da Costa com submissão do manuscrito no periódico Parasitology, em 03 de maio de
2016, intitulado: “Toxoplasma gondii and Neospora caninum infection in free-range chikens
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(Gallus domesticus) from Uberlândia-Minas Gerais, Brazil Brazil, and the potential risk in public
health”. Na sequência leu a homologação dos títulos de doutorado para Loyane Bertagnolli
Coutinho com artigo publicado em maio de 2014 no periódico Plos One, oitavo autor, intitulado:
“Toxoplasma gondii 70 kDa Heat Shock Protein: Systemic Detection Is Associated with the Death
of the Parasites by the Immune Response and Its Increased Expression in the Brain Is Associated
with Parasite Replication”; Luciana Bastos Machado, com trabalho publicado em dezembro de
2015, como primeiro autor, intitulado: “Toxoplasma gondii-derived synthetic peptides containing
B- and T-cell epitopes for GRA2 protein are able to protect mice in a modelo f experimental
toxoplasmosis”. E, para Luiz Carlos Gebrim com submissão do manuscrito em maio de 2016 no
periódico Parasitology, como primeiro autor, intitulado: “Toxoplasma gondii and Neospora
caninum infection in free-range chickens (Gallus domesticus) from Uberlândia-Minas Gerais,
Brazil, and the potential risk in public health”. O colegiado referendou todos os pedidos
apresentados de homologação do título de mestre e de doutor. Encerrado este item passou se ao
seguinte. 2.4) Orcamento previsto para PROEX 2016-2017: O Prof. Tiago leu o pedido do
Comitê gestor do PROEX do programa que solicita a Diretoria da CAPES de bolsas no País, a
conversão de parte dos recursos PROEX para fins de implementação de três novas cotas de bolsas
de doutorado a partir do mês de agosto de 2016. O Prof. Matias Szabó perguntou sobre o orçamento
do ano que vem, e a Profa. Eloisa indagou sobre a verba destinada para a pesquisa, pois pondera
que acha difícil sustentar futuramente a nota do Programa diante dos atuais critérios da CAPES. O
Prof. Tiago disse que há promessa de depósito em valor aproximado em R$ 70 mil para 2016, mas
que gostaria de realizar esta discussão a partir do depósito efetivo da verba. Adicionalmente, falou
da verba PAPG/FAPEMIG, que hoje possui um saldo de menos de R$ 4 mil, explicando que houve
cortes no inicialmente estimado devido a suspensão de uma cota de bolsas e sua taxa de bancada em
função de estágio de doutorado sanduíche no exterior de um bolsista e do cancelamento de uma
bolsa a partir dos critérios da Deliberação n. 82/2015 da FAPEMIG. Encerrado este item passou se
ao seguinte. Terceiro item. Decisão administrativa sobre episódio de acumulação de bolsa: O
coordenador disse ao colegiado que no dia nove de junho recebeu com surpresa ofício nº534/216CQD/CGSI/DPB/CAPES de 02 de junho de 2016 enviado pela PROPP junto ao MI
CIRCULAR/DIRPG/DIAPE/0037/2016, de 9 de junho de 2016 notificando acumulação de
percepção de bolsas CAPES e FNDE pela discente egressa Mylla Spirandelli da Costa, referente a
dez meses do ano de 2014. Os pedidos ensejam o envio a DPB/CAPES via PROPP da
documentação comprobatória do termo de compromisso assinado pelo bolsista juntamente a sua
apresentação de defesa, e o parecer da comissão de bolsas do programa sobre a situação
identificada, até 45 dias do recebimento do ofício. A parte do que foi apresentado ao colegiado, o
coordenador do programa junto a comissão de bolsas tomará as providências necessárias quanto as
justificativas cabíveis do pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. Quarto item.
Solicitação de aproveitamento de créditos. Foi apresentado ao Colegiado do programa a
solicitação de aproveitamento de créditos conforme o seguinte: para o(a)s doutorando(a)s
ingressantes em março de 2016, Kelem Cristina Pereira Mota, sendo 55 créditos da dissertação de
mestrado, 5 créditos referente a publicação de artigos e mais 3 créditos referente apresentação de
trabalhos em eventos; e Ricardo José Victal de Carvalho, sendo 55 créditos referente a dissertação
do mestrado, 3 créditos referente a participações em eventos científicos; e Thaise Lara Teixeira
ingressante em agosto de 2014, sendo 55 créditos da dissertação, 3 créditos referente a publicação
de artigos e 7 créditos de participação em eventos. Após verificação de que os pedidos de
aproveitamento de créditos estão de acordo com os Art. 42 e 43 da Resolução 05/2003 do
CONPEP, os pedidos foram referendado pelo Colegiado na forma descrita acima, pois não foram
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considerados as participações em período anterior a 5 anos e trabalhos em revistas não indexadas.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Quinto item: Nomeação de banca para seleção de
ingresso PPIPA 2016/2: O coordenador apresentou ao colegiado a sugestão para composição da
banca examinadora da seleção de mestrado e doutorado 2016/2. Para o doutorado, foram nomeados
pela Diretoria do Instituto via Portaria ICBIM n.16 de 15 de junho de 2016, os professores
doutores: Julia Maria Costa Cruz (presidente), Bellisa de Freitas Barbosa (titular), Fernanda Maria
Santiago (titular) e Jonny Yokosawa (titular); e para o mestrado foram nomeados pela Diretoria do
ICBIM, via Portaria n.17, de 15 de junho de 2016, os professores doutores: Jair Pereira da Cunha
Junior (presidente), Márcia Cristina Cury (titular) e a Dra. Carolina Salomão Lopes (titular). O
colegiado referendou a composição das bancas do processo de seleção 2016/2. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. Sexto item: Grade de disciplinas 2016-2: O coordenador do Programa
apresentou ao colegiado a grade de oferta de disciplinas do programa para o segundo semestre de
2016, lançada no SG conforme calendário acadêmico da pós-graduação. O colegiado aprovou a
grade de disciplina do 2016/2. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Sétimo item: Solicitação
de acúmulo de bolsa com vínculo: O coordenador leu a carta apresentada pela doutoranda Maria
Julia Rodrigues da Cunha, com anuência da orientadora Profa. Márcia Cristina Cury, que solicita
acumulação de bolsa com vínculo para o cargo de professora substituta de Parasitologia na UFTM,
por um período de 6 meses, a partir de abril de 2016, com possibilidade de prorrogação. O
colegiado aprovou o pedido com base no regulamento PROEX/CAPES, Portaria nº.034 de 30 de
maio de 2006 (alterada pela Portaria n. 102 de 12 de agosto de 2015) nos termos do Art.14, §1º: Os
bolsistas da CAPES, terão preservado pela duração do curso, as respectivas bolsas de estudo,
quando selecionados para atuar como professores substitutos nas instituições federais de ensino
superior, ou em cargos de docência semelhantes nas IES estaduais. Encerrado este item passou-se
ao seguinte. Oitavo item. Solicitação de orientação na modalidade doutorado. O coordenador do
Programa leu a solicitação apresentada pela Profa. Dra. Bellisa de Freitas Barbosa, que pede ao
colegiado ser habilitada para a orientação na modalidade de doutorado, justificando a conclusão de
duas orientações de mestrado a partir de julho de 2016. O colegiado aprovou a solicitação da Profa.
Bellisa de Freitas Barbosa para orientação na modalidade doutorado do Programa. Encerrado este
item passou-se ao seguinte. Nono item. Solicitação de ajuda de custo. O Prof. Tiago, leu dois
pedidos de ajuda de custo, o pedido apresentado pelo Prof. Ernesto Akio Taketomi, que solicita o
pagamento de taxas de publicação de capítulo de livro internacional em sistema open access,
gerando um custo de 670,00 Euros, e do Prof. Dr. Cláudio Vieira da Silva, que solicita o pagamento
de deslocamento e hospedagem para o mestrando Samuel Cota Teixeira realizar parte experimental
de seu projeto de doutorado no Instituto Butantan, na cidade de São Paulo-SP, com ida prevista para
01 agosto de 2016. O Colegiado, ao discutir a falta de estimativa financeira no presente ano, bem
como o comprometimento prévio do saldo remanescente do exercício de 2015, com custos
relacionados a bancas de defesa do Programa até fevereiro de 2017, postergou a análise dos pedidos
até a confirmação de depósito do orçamento anual pela CAPES, referente ao exercício de 2016. A
análise da solicitação será retomada, em regime de prioridade, assim que o orçamento do Programa
para o presente ano estiver consolidado. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 16
horas, 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. Eloísa Amália Vieira Ferro___________________________________________________
Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó ____________________________________________________
Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva______________________________________________________
Repres. discente Paola Amaral de Campos______________________________________________
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