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Ata da (197ª) centésima nonagésima sétima reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pósgraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas realizada no dia 15 de setembro 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, o(a)s professore(a)s doutore(a)s: Matias Pablo Juan
Szabó, Sydnei Magno da Silva, e a representante discente doutoranda Paola Amaral de Campos.
Justificaram ausência a Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro e o 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 fala de três informes sobre a reunião do CONPEP
realizada no dia 14 de setembro/16. Primeiro, informou que a CAPES liberou aditivo de verbas para
os programas vinculados ao PROAP, contudo com tempo exíguo para a execução. Segundo
discussões na reunião, a UFU fará esforço para empenhar toda a verba, evitando-se assim a
devolução de parte dos recursos garantidos. Em segundo, relatou sobre a liberação de verba da pelo
CONICBIM para o translado dos alunos da pós-graduação para o congresso da SBPz. O
responsável pela viagem será o médico veterinário Murilo Vieira das Silva, técnico de nível
superior do Instituto e discente do curso de doutorado. E por último, falou sobre as discussões em
andamento na UFU sobre carreira docente. Alertou aos presentes que há pontos prejudiciais à pósgraduação no texto, como a não contabilização de horas/aula em disciplinas dos Programas no
limite mínimo de carga horária. Acrescentou que há hoje na UFU 5 mil alunos na pós-graduação e
que tais desestímulos ao ensino neste nível de ensino devem ser corrigidos. Encerrado este item
passou se ao seguinte. Segundo item. Aprovação da Atas (195 e 196): O Prof. Tiago solicitou aos
mesmos membros do colegiado observações sobre as atas encaminhadas anteriormente para
correção. Não havendo sugestões para modificação, o colegiado aprovou as atas 195 e 196 para
assinatura. Encerrado este item passou se ao seguinte. Terceiro item. Ad referendum. 3.1) Carta
de aceite de coorientação: Foi apresentada a carta do próprio professor Tiago Wilson Patriarca
Mineo que solicita a inclusão do Dr. Peter John Bradley da University of California em Los
Angeles nos EUA, como co-orientador, desde setembro de 2014, no projeto de pesquisa (com
doutorado sanduiche no exterior) da doutoranda Caroline Martins Mota. O colegiado referendou o
pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.2) Solicitações de qualificação de
doutorado: O Prof. Tiago Mineo leu as cartas apresentadas pela professora Márcia Cristina Cury
que solicita o exame de qualificação para as doutorandas Maria Julia Rodrigues da Cunha para o dia
14/09/2016, e Natália de Melo Nasser Fava, para o dia 16/09/2016. O colegiado referendou os
pedidos apresentados. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.3) Solicitações de defesa de
doutorado. O Prof. Tiago Mineo leu a carta apresentada pelo próprio professor que solicita a defesa
de tese para doutoranda Caroline Martins Mota para o dia 08 de setembro de 2016. E na sequência
leu as cartas apresentadas pelo Prof. Adriano Mota Loyola que solicita as defesas de seus orientados
Marília Ferreira Andrade e João Paulo Silva Servato, ambas para o dia 26/08/2016, (manhã e tarde).
O colegiado referendou os pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.4) Solicitação de
homologação de defesa de mestrado e doutorado: o coordenador leu a solicitação de
homologação do título de mestre para Vinícius Fernandes de Paiva com submissão do manuscrito
no periódico Veterinary Parasitology, primeiro autor, intitulado: “Evaluation of synthetic peptides
derived from Toxoplasma gondii tachyzoite immunodominant proteins for serodiagnosis of
infection in free-range chickens”. E, leu a homologação do título de doutor(a) para Caroline Martins
Mota com a submissão do manuscrito no periódico Fontiers in Microbiology, em 16 de junho de
2016, primeira autora, intitulado: “Neospora caninum activates p38 MAPK as an evasion
mechanism against innate immunity” O colegiado referendou o pedido apresentado. Encerrado este
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item passou-se ao seguinte. 3.4) Solicitação de credenciamento e recredenciamento PPIPA
2017: O coordenador falou sobre o pedido de credenciamento da Profa. Dra. Fernanda Maria
Santiago, discutido na reunião anterior (196ª), que apresentou a comprovação de sua produção
intelectual, conforme os itens contidos na Resolução PPIPA 01/2014. Diante do exposto, o
coordenador repassou aos membros do colegiado a comprovação da produção científica
apresentada. Finalizou dizendo que a aprovação final para credenciamento da Profa. Fernanda, bem
como para os pedidos de recredenciamento do corpo docente, será referendada mediante parecer
favorável do CONPEP, mediante análise das solicitações pela Comissão de Credenciamento,
Recredenciamento e Descredenciamento da UFU. O coordenador sinalizou preocupação quanto ao
número do corpo docente e discente versus a produção do PPIPA, indicando déficit para o próximo
quadriênio. Portanto, remete ao colegiado a discussão sobre uma interrupção de novos
credenciamentos, em função da avaliação do programa pela CAPES. O colegiado, mediante as
discussões, decidiu que não aceitará novos pedidos de credenciamentos de docentes, sendo o tema
reavaliado em 2017. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 3.6) Seleção PPIPAPDSE/CAPES: O Prof. Tiago disse ao colegiado que foi realizada em 9 de setembro/16 na
coordenação do Programa somente uma inscrição ao Programa de Doutorado Sanduiche no
Exterior-PDSE/CAPES pelo candidato Eliézer Lucas Pires Ramos. Disse ao colegiado que
convidou a Profa. Dra. Vanessa Carregaro Pereira da FMRP/USP para compor a banca e emitir
parecer de avaliação de mérito científico e o parecer interno da Comissão de avaliação, o
coordenador substituto e a representante dos discentes. A banca avaliará se a proposta é meritória, e
se está apta a ser enviada para a PROPP até o dia 30 de setembro. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. 3.7) Matrícula Pós-Doc e Indicação de bolsista PNPD/CAPES. O coordenador
informou ao colegiado que a doutoranda Carolina Martins Mota defendeu a tese no mês corrente e
foi nomeada, a partir de setembro de 2016, para matrícula ao programa de Pós-doutorado na UFU e
concessão de bolsa PNPD, pelo Prof. Dr. José Roberto Mineo. Relatou que esta gestão do PPIPA
tem seguido os critérios classicamente adotados pelas coordenações anteriores, onde o docente
coordenador do projeto original indica os bolsistas. O colegiado discutiu amplamente o tema e ficou
acordado que futuramente serão formalizados critérios para nomeação dos bolsistas. Encerrado este
item passou-se ao seguinte. 3.8) Relatórios de acompanhamento - Pós-Doc/PPIPA: O Prof.
Tiago esclareceu que uma regra da instituição para os alunos matriculados no Programa de Pósdoutorado na UFU, na disciplina PPDOC-001, Pesquisador Desenvolvendo a Atividades na UFU, é
a entrega semestral de relatório de atividades e uma solicitação anual de rematrícula. Alertou ao
colegiado que há casos de não cumprimento destas obrigatoriedades no Programa, remetendo para a
discussão quais atitudes deveriam ser tomadas. O colegiado decidiu emitir correspondência aos PosDocs, em cópia a seus respectivos supervisores, que não emitiram o relatório, reforçando a
necessidade de apresentação do mesmo para prestação de contas. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. 4) Edital interno para renovação de bolsas de doutorado no PPIPA. O Prof. Tiago
relembrou ao colegiado sobre a necessidade de se estabelecer regras para a renovação de bolsas de
doutorado no âmbito do Programa. A representante discente relatou que houve uma reunião
contando com parte do corpo discente, onde foram apresentadas opiniões sobre o tema. Depois de
ampla discussão com os membros do colegiado, ficou decidido que o documento com as
recomendações seria apresentado para a Comissão de bolsas. O Colegiado deliberou que
esta reunião da Comissão de bolsas/PPIPA contaria com a presença de
todos os representantes discentes do PPIPA: Paola Campos: representante discente no
Colegiado/PPIPA; José Eduardo: representante discente na Comissão de bolsas/PPIPA; Murilo
Vieira: representante discente no Conselho/ICBIM e Thaise Lara: representante discente no
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CONPEP/UFU. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Quinto item: Aplicação de recursos
financeiros PPIPA 2016-2017. O coordenador disse ao colegiado sobre a necessidade deliberação
para aplicação dos recursos financeiros do Programa, uma vez que não há regras vigentes para
orientar a comunidade. Houve ampla discussão sobre o assunto, considerando-se demandas
pregressas, bem como o orçamento para o interstício 2016-2017, quando decidiu-se pelos seguintes
direcionamentos para aplicação de aproximadamente R$ 30 mil reais advindos do PROEX/CAPES:
1) aprovação das duas solicitações de ajuda de custo pendentes: o pagamento de taxas de publicação
referente a capítulo de livro de autoria do Prof. Ernesto Taketomi e Prof. Jair Pereira Cunha Júnior
(€670,00); pagamento de serviço de revisão de artigo científico de autoria do grupo de pesquisa da
Profa. Julia Maria Costa Cruz, referente a trabalho desenvolvido durante o mestrado da discente
egressa Gabriela Borges da Silva. 2) Realização de novo Workshop do PPIPA em 2017, em
comemoração aos 25 anos de atividade do Programa. 3) Pagamento de passagens e diárias para
consolidação de parcerias interinstitucionais; 4) Realização de ciclo de palestras mensais em 2017,
com o pagamento de despesas de translado e estadia aos palestrantes. Por último, o colegiado
autorizou a coordenação do PPIPA para investir o montante desembolsado pela FAPEMIG por
meio de reserva técnica de bolsas de doutorado (PAPG), estimado para o ano de 2016 em
aproximadamente R$ 15 mil, para investimentos na infra-estrutura do Programa, como a instalação
de internet wireless em sala de aula, adequações dos espaços para videoconferência, atualização de
material didático, entre outros. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Sexto item. Edital de
seleção para ingresso no mestrado e doutorado PPIPA 2017. Em preparação para a publicação
dos novos editais de seleção do Programa, o Prof. Tiago apresentou ao colegiado a planilha de
docentes habilitados a oferecerem novas vagas em 2017, por meio da aplicação da Resolução
PPIPA 02/2013. Com a aplicação dos critérios como estabelecidos por meio da referida portaria,
alguns docentes estariam inabilitados para oferta de vagas no próximo edital devido ao critério de
limitação do número de orientados não superior a oito, sendo este critério estabelecido previamente
pela CAPES. Contudo, tal normativa foi revogada pela Resolução da CAPES n. 81, de 3 de junho
de 2016. O coordenador remeteu o assunto para discussão e, após considerações, o colegiado
decidiu alterar a Resolução vigente (02/2013), eliminando o número limite de orientados da
fórmula. Para tal, será emitida outra Resolução do colegiado que substitui o texto do segundo
parágrafo da Resolução 02/2013 e o no Art. 1º, letra “a”. Com a aplicação de tal critério revisto,
ficam automaticamente habilitados para o oferecimento de novas vagas nos editais que regerão os
processos seletivos de 2017: Adriano Mota Loyola, Bellisa de Freitas Barbosa, Carlos Ueira Vieira,
Cláudio Vieira da Silva, Eloísa Amália Vieira Ferro, Ernesto Akio Taketomi, Fernanda Maria
Santiago, Jair Pereira da Cunha Junior, Jonny Yokosawa, José Roberto Mineo, Julia Maria Costa
Cruz, Luiz Ricardo Goulart Filho, Marcelo Emílio Beletti, Marcelo José Barbosa Silva, Maria
Aparecida de Souza, Matias Pablo Juan Szabó, Neide Maria da Silva, Olindo Assis Martins Filho,
Paulo Pinto Gontijo Filho, Paulo Rogério de Faria, Rosineide Marques Ribas, Sydnei Magno da
Silva e Tiago Wilson Patriarca Mineo. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Sétimo item.
Revogação da Resolução 02/2014 do CPPIPA. O coordenador explanou sobre a resolução citada,
que estabelece os critérios necessários para a acumulação de bolsas de estudo com atividade
remunerada proveniente de vínculo empregatício para pós-graduandos no âmbito deste Programa,
justificando que a mesma não é mais exequível, devido a migração do PPIPA para o
PROEX/CAPES, que trata especificamente do assunto (Portaria CAPES 034/2006, atualizada em
12 de agosto de 2015). O colegiado considerando a necessidade de normatizar os critérios para
concessão de bolsas de estudo para os pós-graduandos com vínculo empregatício, decidiu revogar a
Resolução 02/2014 do CPPIPA, substituindo-a pelas normas e critérios contidos nas Portarias
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CAPES n.º 34, de 30 de maio de 2006 e n.102 de 2015, que aprovam e atualizam o Regulamento
do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX/CAPES. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. Oitavo item. Pedido de licença maternidade: O Prof. Tiago Mineo leu a carta
apresentada pelo Prof. Dr. Marcelo José Barbosa Silva e sua orientada a mestranda Iêda Cristina
Cunha Ferreira e Fonseca que solicita a concessão de 4 meses de licença maternidade, entre o início
de outubro/16 com retorno as suas atividades de trabalho acadêmico para o mês de fevereiro de
2017. A solicitação foi deferida pelo colegiado do Programa, com a seguinte ressalva: o orientador
e discente terão que observar e respeitar todos os prazos legais referentes ao curso, uma vez que a
licença está sendo concedida diretamente pelo Programa, sendo o cadastro da discente frente aos
órgãos competentes da UFU permanecendo inalterado. O colegiado referendou o pedido. Nono
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, Karen Ferraz Faria, sendo 55 créditos da dissertação de mestrado, 8
créditos referente apresentação de trabalhos em eventos; e Paula Cristina Brígido, sendo 55 créditos
referente a dissertação do mestrado, 32 créditos referente publicação de artigos e 9 créditos
referente a apresentação de trabalhos em eventos científicos; e Eliézer Lucas Pires Ramos
ingressante em agosto de 2014, sendo 55 créditos da dissertação, 08 créditos referente a publicação
de artigos e 15 créditos apresentação de trabalhos 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, considerando-se
apenas a produção não superior ao período de 5 anos. Encerrado este item passou-se ao seguinte.
Décimo item. Outros. O Prof. Tiago solicitou ao colegiado sugestão de nomes de docentes para a
composição de chapa para coordenação e colegiado do PPIPA, interstício 2017-2019, reiterou a
proximidade da eleição unificada do ICBIM, a ser realizada em novembro/16. Nada mais havendo a
tratar encerrou-se a reunião às 17 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. Matias Pablo Juan Szabó ____________________________________________________
Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva______________________________________________________
Repres. discente Paola Amaral de Campos______________________________________________
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