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Ata da (198ª) centésima nonagésima oitava reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-1 
Graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 20 de outubro do ano 2 
de 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, o(a)s professore(a)s doutore(a)s: Matias Pablo Juan 5 
Szabó, Sydnei Magno da Silva, Eloísa Amália Vieira Ferro e a representante discente doutoranda 6 
Paola Amaral de Campos. Justificou ausência o Prof. José Roberto Mineo. Deu-se início à reunião 7 
com o primeiro item da pauta: Primeiro item: Informes. O Prof. Tiago cumprimentou e agradeceu 8 
a presença de todos. Iniciou relatando sobre o atraso no pagamento das bolsas FAPEMIG para a 9 
UFU, sendo que as mensalidades de outubro e novembro seriam pagos mediante acordo entre a 10 
agência, UFU e FAU, uma vez que o repasse de verba ainda não havia sido efetuado. Em outro 11 
ponto, sugeriu objetividade na confecção das Atas das reuniões do Colegiado do PPIPA. Foi falado 12 
também sobre a deflagração de greve dos docentes e técnicos administrativos da UFU a partir do 13 
dia 24/10/2016, sendo o principal motivo a reinvindicação para a não aprovação da PEC 241, que 14 
poderá interferir negativamente na educação superior do País. E por último, solicitou inserção de 15 
itens na pauta sobre a aprovação de cartas de coorientação e alteração do projeto que serão tratados 16 
no item Outros. Encerrado este item passou se ao seguinte. Segundo item. Aprovação da Ata 197: 17 
O Prof. Tiago enviou anteriormente a proposta de redação de ata aos membros do colegiado, que 18 
concordaram com o texto sugerido. O colegiado então aprovou e assinou a ata 197 e foram 19 
repassadas as atas anteriores (195 e 196) para assinaturas faltantes. Encerrado este item passou se ao 20 
seguinte. Terceiro item. Ad referendum. 3.1) Solicitações de qualificação de 21 
mestrado/doutorado: O Prof. Tiago Mineo leu as cartas apresentadas pela professora Eloisa 22 
Amália V. Ferro que solicita a qualificação para a doutoranda Fernanda Chaves de Oliveira para o 23 
dia 10/10/2016; Prof. José Roberto Mineo solicita qualificação para doutoranda Maraísa Cristina 24 
Silva para dia 17/10/2016 e Prof. Marcelo José B. Silva solicita qualificação para mestranda 25 
Mariana Soares Pena Ribeiro para dia 28/9/2016. O colegiado referendou os pedidos apresentados. 26 
Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.2) Solicitações de defesa de mestrado. O Prof. Tiago 27 
Mineo leu a carta apresentada pelo professor Marcelo José B. Silva que solicita a defesa da 28 
dissertação da mestranda Mariana S. P. Ribeiro para dia 24/10/2016. O colegiado aprovou o pedido. 29 
Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.3) Solicitação de homologação de defesa de 30 
mestrado/doutorado: o coordenador leu a solicitação de homologação do título de mestre para 31 
Felipe Andrés Cordero da Luz com submissão do manuscrito no periódico Toxicology, primeiro 32 
autor, sem especificação de data, intitulado: “Bisphenol a differentially impacts cell proliferation, 33 
chemoreceptor status, CSC population and alternative splicing in ER + and ER – breast cancer 34 
cells”. Leu também a homologação do título de doutor(a) para João Paulo Silva Servato com a 35 
submissão do manuscrito no periódico Brazilian Dental Journal, em 23 de agosto de 2016, 36 
primeiro autor, intitulado: “Detection of Human Papilloma Virus in Oral Squamous Cell 37 
Carcinoma: Case-Control Study”. Foi apresentado também a solicitação de homologação do título 38 
de doutora da discente egressa Maria Marlene Martins, com apresentação de manuscrito publicado 39 
no periódico Parasites & Vectors, no ano de 2014, como quinta autora, intitulado: “The 40 
sialotranscriptome of Amblyomma triste, Amblyomma parvum and Amblyomma cajennense ticks, 41 
uncovered by 454-based RNA-seq”. O colegiado referendou os três pedidos apresentados. 42 
Encerrado este item passou se ao seguinte. Quarto item. Requerimento de matrícula Pós-Doc. O 43 
coordenador falou que houve um crescente aumento de solicitações para pós-doutoramento no 44 
PPIPA, sendo que há Resolução específica que trata da matéria que rege sobre o assunto (No 45 
18/2015 do CONPEP). Assim sendo, os alunos que pretenderem fazer o Pós-doc no PPIPA deverão 46 
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encaminhar à secretaria os documentos necessários mencionados no Art. 8º da resolução. Prof. 47 
Tiago leu as solicitações, enviados pela Profa. Rosineide para orientação de Raquel Cristina 48 
Cavalcanti Dantas e a solicitação do prof. Matias Szabó para Maria Marlene Martins. O Colegiado 49 
indeferiu os pedidos pois os mesmos não atendiam a todas as exigências documentais da referida 50 
resolução do CONPEP. Por unanimidade, foi decido que o PPIPA enviaria carta aos novos 51 
solicitantes e supervisores explicando sobre a resolução e solicitando os documentos faltantes 52 
conforme a norma. Acrescentou ainda que os ingressantes no Pós-doc, em 2016/2, também deverão 53 
complementar a documentação que não foi entregue originalmente, atendendo ao Art. 8º da 54 
Resolução No 18/2015 do CONPEP. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Quinto item: 55 
Alocação orçamentária – PRONEX 2016. O coordenador disse ao colegiado sobre a necessidade 56 
de deliberação para aplicação dos recursos financeiros do programa. Atualmente, o PPIPA dispõe 57 
de aproximadamente R$40.000,00 a serem alocados para ajudas de custo no âmbito do Programa, 58 
sendo estes advindos do repasse de 2016 do PROEX/CAPES e aditivo liberado no mês em questão. 59 
O Colegiado, em comum acordo, aprovou a sugestão de gastos feita pelo coordenador sendo: 60 
R$10.000,00 para a realização de workshop do Programa em comemoração aos seus 25 anos de 61 
funcionamento; R$ 10.000,00 para diárias e passagens para discentes do Programa que realizarão 62 
parte de seus projetos de pesquisa em outras instituições e para palestrantes; R$ 20.000,00 para 63 
pagamento de taxas de publicação em periódicos científicos indexados e para pagamento de taxas 64 
de revisão e editoração de manuscritos. Para receber o reembolso, devem ser obedecidas as 65 
seguintes exigências: Enquadramento do periódico científico no Web QUALIS/CAPES, extrato B2 66 
ou superior, referente a área de Ciências Biológicas 3 (CBIII); presença obrigatória de ao menos um 67 
docente e um discente do PPIPA dentre os autores; o valor total da “Invoice”, deve conter 68 
unicamente as taxas de publicação limitado a US$ 1000,00 (Um mil dólares) e deverá conter 69 
agradecimento, no corpo do texto, à CAPES. Para ser elegível a este benefício, o docente 70 
encaminhará para a secretaria do programa um ofício com a solicitação, endereçada ao Colegiado, 71 
para análise, contendo em anexo o aceite do artigo, Invoice e fatura do cartão de crédito com o valor 72 
do pagamento devidamente discriminado, para posterior reembolso, sendo autorizado uma 73 
solicitação por docente no período de 12 meses. Para pagamento das taxas de revisão e editoração 74 
de manuscritos gerados no âmbito deste Programa, deve-se obedecer as seguintes exigências: 75 
Presença obrigatória de pelo menos um docente e um discente do programa dentre os autores. Valor 76 
total de cada “Invoice”, contendo unicamente as taxas de revisão/editoração, de até US$ 300,00 77 
(Trezentos dólares). Para ser elegível a este benefício, pede se o encaminhamento, para a secretaria 78 
do programa, ofício com a solicitação para análise pelo Colegiado do PPIPA, contendo em anexo 79 
cópia do manuscrito enviado com as correções sugeridas, “Invoice” e fatura de cartão de crédito 80 
com o valor do pagamento devidamente discriminado. O pagamento será realizado por meio de 81 
reembolso, sendo autorizado até duas solicitações por docente em um período de 12 meses. Os R$ 82 
1000,00 restantes serão destinados ao pagamento de impressão de posters referentes a projetos 83 
executados no âmbito do Programa, para apresentação de trabalhos em eventos científicos. Foi 84 
acordado com a Gráfica WS – Gráfica Digital o pagamento de 40 posters que serão confeccionados 85 
conforme solicitação do docente responsável pelo trabalho. Para realizar a solicitação deverá 86 
encaminhar email para ppipa@icbim.ufu.br contendo as seguintes informações: Títulos e autores 87 
dos trabalhos a serem apresentados, evidenciando os nomes dos docentes, discentes matriculados e 88 
egressos envolvidos; detalhes do evento (nome do evento, sociedade promotora, local e data), aceite 89 
formal dos trabalhos pela comissão organizadora e agradecimento, no corpo do poster, à CAPES. 90 
Mediante análise do Colegiado, serão autorizadas as impressões dos posters, em formato pré-91 
definido pelo Programa. Assim, foi aprovada a solicitação feita pela Profa. Rosineide Ribas sobre a 92 
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confecção de 6 posters para que seus orientados participassem do Congresso Brasileiro de Controle 93 
de Infecção, os quais deverão utilizar padrão gráfico fornecido pelo programa. Aprovou-se também 94 
a solicitação do pagamento do artigo feita pelo prof. Marcelo José B. Silva na revista indexada 95 
Frontiers in Cellular Infection and Microbiology, fator de impacto 5,218. Ficou condicionado que 96 
fosse apresentado o aceite de publicação pela revista para o pagamento do valor solicitado, dentro 97 
das limitações impostas por este colegiado. Serão enviadas cartas informativas a ambos os docentes. 98 
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Sexto item. Novo formato de relatórios unificados 99 
para discentes do PPIPA. O Prof. Tiago Mineo expôs uma sugestão da comissão de bolsas para 100 
novo modelo de relatório acadêmico para 2017, baseado no relatório da FAPEMIG, para os 101 
discentes do Programa destacando pontos importantes como identificação, desempenho acadêmico, 102 
projeto, produção científica e atividades complementares como participação em projetos de 103 
extensão, participação e organização de eventos, atividades de divulgação científica, prêmio 104 
acadêmico e minicursos ou palestras ministradas. A proposta é que o formulário seja “On Line” e 105 
que seja primeiramente enviado pelo aluno ao seu orientador para análise e posteriormente seja 106 
encaminhado ao parecerista.  Foi apresentado também um Barema de Avaliação curricular que 107 
servirá de base para o processo de alocação de bolsas e também para o processo seletivo de 2017. 108 
Neste barema, constará informação referente aos itens citados, os quais serão avaliados dentro de 109 
um período de três anos (2014 a 2016). Encerrando este item passou-se ao seguinte. Sétimo Item: 110 
Edital de Seleção 2017. O Prof. Tiago relatou consultas individuais a todos docentes habilitados, 111 
conforme decisão da 197a. reunião do CPPIPA, sobre a disponibilidade em orientar discentes 112 
ingressantes nos cursos de mestrado e doutorado em 2017. Nestas consultas, alguns docentes 113 
manifestaram o interesse em não oferecer novas vagas, devido a instabilidade de obtenção e repasse 114 
de recursos dedicados à pesquisa científica atualmente no país. Adicionalmente, foi deliberado 115 
sobre o número de vagas a serem oferecidas nos editais para ingresso em 2017. Mediante análise da 116 
previsão de fluxo discente para o próximo ano, levando-se em conta também o número de bolsas de 117 
estudos potencialmente disponíveis, serão ofertadas em 2017 16 vagas para o curso de Mestrado e 6 118 
vagas para o curso de Doutorado, sendo a oferta dividida igualmente entre os dois cronogramas de 119 
seleção. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Oitavo item. Organização quadro de 120 
disciplinas do Programa: O coordenador falou sobre a necessidade de reorganização acadêmica do 121 
Programa, condensando a etapa de formação dos discentes em um período inicial do curso - 122 
principalmente de mestrado. Tal medida impactaria na qualidade de formação dos discentes, que 123 
teriam a oportunidade de receberem toda a carga teórica fundamental nos estágios iniciais do curso, 124 
induzindo-os a aplicarem os conhecimentos em seus projetos de pesquisa que, indiretamente, 125 
contariam com maior tempo de dedicação. Sugeriu então que as disciplinas obrigatórias fossem 126 
todas ministradas no primeiro semestre de cada ano e as optativas no segundo semestre, incluindo-127 
se também atividades científicas adicionais, como a inclusão de horários semanais fixos para ciclos 128 
de palestras dirigidos a toda comunidade PPIPA. O colegiado concordou com as sugestões as quais 129 
serão devidamente analisadas em reuniões posteriores. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 130 
Nono item. Outros: 1) Carta de aceite de Coorientação: Foi apresentado ao Colegiado a Carta de 131 
aceite de coorientação enviada pelo Prof. Sydnei Magno da Silva, informando a coorientação da 132 
orientanda Karen Ferraz Faria pelo Prof. Frederic Jean Georges Frezard, a partir de 12 de fevereiro 133 
de 2016. A solicitação foi deferida pelo Colegiado do Programa. 2) Mudança de projeto: O Prof. 134 
Tiago leu a carta enviada pela Profa. Julia Maria Costa Cruz solicitando alteração do projeto 135 
original da orientanda Jéssica P. Rodrigues, para o projeto intitulado: “Avaliação in vitro da 136 
atividade de uma fosfolipase A2 homóloga da peçonha de Bothrops pauloensis contra Strongyloides 137 
venezuelensis”, alegando que o projeto original cadastrado e aprovado pelo Programa é de longa 138 
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duração e será desenvolvido na integra, a partir da liberação de insumos necessários. Em 139 
contrapartida, o projeto agora proposto será executado dentro do prazo regulamentar estipulado para 140 
o curso de mestrado (24 meses), não interferindo na qualidade da publicação exigida pelo 141 
Programa. O colegiado aprovou a solicitação e informou que o novo projeto será encaminhado 142 
posteriormente ao parecerista. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 16 horas e 30 143 
minutos, eu Lucélia da Costa Assis, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. 144 
Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo  _______________________________________________ 145 
Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro  ____________________________________________________ 146 
Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó ____________________________________________________ 147 
Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva______________________________________________________ 148 
Repres. discente Paola Amaral de Campos______________________________________________ 149 


