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Ata da (199ª) centésima nonagésima nona reunião ordinária do Colegiado do Programa de PósGraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 08 de dezembro 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, Eloísa Amália Vieira Ferro e a representante discente doutoranda
Paola Amaral de Campos. O coordenador justificou ausência para o Prof. José Roberto Mineo. Deuse início à reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item: Informes. O Prof. Tiago
cumprimentou e agradeceu a presença de todos, e falou que o coordenador e os membros do
colegiado atuais deste programa foram reeleitos (na eleição conjunta realizada pelo ICBIM em 23
de novembro de 2016) e haverá recondução para o biênio 2017-2019. E informou que a Profa.
Eloísa Amália Viera Ferro foi indicada para compor a nova gestão (2017-2020), ocupando o cargo
de Diretora de Pós-graduação. Disse ainda ser altamente positivo o Colegiado contar com
representantes em cargos-chave da Universidade e CAPES. Relatou também sobre a plataforma
“Somos UFU”, ferramenta facilitadora do mapeamento de competências do corpo docente da UFU
(www.somos.ufu.br); Disse que na reunião do CONPEP foram aprovados em média oitenta por
cento dos credenciamentos e descredenciamentos apresentados pelos coordenadores. E sobre a
expectativa de compra da “lousa interativa” com taxa de bancada não houve acordo porque a
FAPEMIG entende que se trata de item não financiável (de acordo com o manual). E. por fim,
relatou correspondência da PROEX/CAPES estimando depósito de recursos para rubrica “capital”,
para o próximo ano, no valor R$ 50 mil reais. Encerrado este item passou se ao seguinte. Segundo
item. Aprovação da Ata 198: O Prof. Tiago solicitou aos membros do colegiado se havia
sugestões ou alterações da ata encaminhada para correção. Foi sugerido modificação de texto, o
colegiado aprovou a ata com ressalva e posterior assinaturas. Encerrado este item passou se ao
seguinte. Terceiro item. Grade de disciplinas 2017/1: O Prof. Tiago repassou ao colegiado a
grade de disciplinas 2017-1 e falou que a grade está alterada, com a finalidade de se testar
metodologia em que os discentes recebam uma melhor carga de formação no início do curso.
Haverá desafios, como evitar os choques de horário e viabilidade de espaço físico. E detalhou que
serão alocadas no primeiro semestre todas as disciplinas obrigatórias, com a inserção e participação
de outros docentes do Programa. Disse ainda da inclusão na grade de ciclos de palestras, utilizando
a disciplina “Didática” para que a atividade possa conferir créditos aos alunos matriculados. A
grade de disciplinas 2017-1 foi aprovada pelo colegiado. Encerrado este item passou se ao seguinte.
Quarto item. Edital de bolsas de doutorado em 2017. O colegiado sugeriu e aprovou que haverá
o edital anual para renovação de bolsa com dois cronogramas de ciclo semestral para concessão de
bolsa. A proposta de Edital e seu barema curricular com as respectivas pontuações foram discutidos
e aprovados. Encerrado este item passou se ao seguinte. Quinto item. Nova representação
discente: O Prof. Tiago Mineo leu a carta assinada pelos discentes do programa em reunião
realizada em 5 de dezembro de 2016, em que solicitam o desligamento consensual da doutoranda
Paola Amaral de Campos, representante discente no Colegiado, e do doutorando José Eduardo Neto
de Sousa, representante discente na Comissão de Bolsas do Programa. Os novos representantes
eleitos pelos discentes foram: doutorando Heber Leão Silva Barros, como representante discente no
Colegiado; e o mestrando Vinícius José de Oliveira, para a Comissão de Bolsas. O Colegiado
referendou unanimemente a decisão do corpo discente. Encerrado este item passou se ao seguinte.
Seto item. Solicitações de ajuda de custo. O Prof. Tiago leu as solicitações dos professores
Marcelo José Barbosa Silva que solicita pagamento de taxa de publicação no periódico Frontiers in
Cellular and Infection Microbiology, fator de impacto 5,2018 (Qualis A1) no valor de R$2.306,90;
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e reembolso de pagamento de serviço editorial e revisão de inglês em manuscrito pelo American
Journal Experts no valor de R$777,25 para o artigo submetido na revista International Journal of
Cancer, fator de impacto 5,531 (Qualis A1). E por último o pedido do Prof. Sydnei Magno da Silva
que solicita custeio de diárias e passagens aéreas para as discentes do mestrado Iasmin Aparecida
Cunha Araújo e Gabriela Gonçalves Mendes para Belo Horizonte, ida e volta, no período de 3 a 30
de janeiro/17 a 30 para desenvolver estudos relacionados aos seus projetos da pesquisa. O colegiado
aprovou os dois pedidos do Prof. Marcelo José, e para a solicitação do Prof. Sydnei, aprovou a
compra das passagens aéreas ida e volta, e o pagamento de uma diária no valor de R$212,40 para
cada aluna no período. Encerrado este item passou se ao seguinte. Sétimo item. Solicitação de
desligamento discente do programa: O Prof. Tiago leu a carta apresentada pelo Prof. Cláudio
Vieira da Silva que solicita o desligamento do mestrando ingressante em agosto/16 Icaro Bonyek a
partir do mês de novembro de 16. O Colegiado mostrou-se preocupado com o fato do aluno ser
bolsista CAPES, uma vez que a agência poderá solicitar a devolução dos valores recebidos. O
Coordenador relata que alertou o discente, que se disse impossibilitado de devolver os recursos e
que possuía correspondência eletrônica com a CAPES negando tal possibilidade de cobrança. O
colegiado aprovou o pedido do Prof. Cláudio. Encerrado este item passou se ao seguinte. Oitavo
item. Solicitação de alteração de projeto de doutorado. O Prof. Tiago leu o pedido do Prof.
Cláudio Vieira da Silva que solicita alteração do projeto de doutorado de Flávia Alves Martins ao
justificar inviabilidade do projeto original intitulado “Triagem de peptídeos sintéticos baseados na
sequência da rP21 que detenham suas características biológicas”. A proposta do novo projeto
intitulado “Estudos do papel da P21 no curso da infecção por Trypanosoma cruzi” já está em
andamento. O colegiado aprovou o pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. Nono item.
Reapresentações de matrícula Pós-Doc. O coordenador falou que foi solicitado via email a todos
os pos-doutorandos do Programa, voluntários e bolsistas, que encaminhassem a secretaria os
documentos faltantes, atendendo ao Art. 8º da Resolução nº 18/2015 do CONPEP que normatiza o
assunto. O Prof. Tiago leu as reapresentações de matrícula de Priscila Silva Franco, Carolina
Martins Mota e o novo requerimento de matrícula de Carolina Salomão Lopes. O Colegiado
aprovou a reapresentação dos pedidos e fez ressalva de que os demais terão que entregar até janeiro
de 2017 os documentos faltantes sob o efeito de não renovar a matrícula. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. Décimo item. Ad referendum: 10.1) Novo formato de relatório discente.
O Prof. Tiago disse que está finalizando o barema de avaliação e as instruções serão repassadas aos
discentes e docentes do programa por email e disponibilizadas na página. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. 10.2) Editais de seleção do PPIPA 2017. O coordenador falou que os
editais de seleção 2017 foram publicados e já estão disponíveis na página do Programa e solicitou o
pedido de divulgação na página da UFU. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 10.3)
Solicitações de qualificação de mestrado: O Prof. Tiago Mineo leu as seguintes cartas
apresentadas: a professora Márcia Cristina Cury solicita a qualificação para a mestranda Letícia
Pereira Úngari para o dia 30/11/2016; A Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro solicita a qualificação
para a mestranda Iliana Cláudia Balga Milian para o dia 21/12/16; O Prof. Tiago Mineo solicita a
qualificação para a mestranda Mariana Ferreira Silva para o dia 01/12/16; e a Profa. Julia Maria
Costa Cruz que solicita a qualificação para a mestranda Renata Araújo Cunha para o dia 06 de
dezembro de 2016. O colegiado referendou todos os pedidos apresentados. Encerrado este item
passou se ao seguinte. 10.4) Solicitação de homologação de defesa de mestrado: o coordenador
leu a solicitação de homologação do título de mestre para Bruno Siqueira Prudente com submissão
do manuscrito na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, em 20 de outubro/16,
intitulado: “Population profile of methicillin resistant Staphylococcus aureus from community
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origin and hospital in samples isolated from public hospital in Minas Gerais”. O colegiado
referendou o pedido apresentado. Encerrado este item passou se ao seguinte. 10.5) Solicitação de
previsão para qualificação de doutorado. O Prof. Tiago leu a carta da Profa. Julia Maria Costa
Cruz que informa a previsão de data para a qualificação de doutorado do discente Lucas Silva de
Faria para o mês de março de 2017. O colegiado referendou a previsão. Encerrado este item passou
se ao seguinte. Décimo primeiro item. Outros. 1) Banca de seleção 2017/1. O coordenador
solicitou ao colegiado antecipar a nomeação da banca examinadora do processo de seleção 2017 e
pergunta sobre a disponibilidade dos membros presentes ou se preferem sugerir novos participantes,
disse que aguarda sugestão até a próxima semana e sugere um posdoc na banca de mestrado; 2)
Solicitação de dilação de prazo para qualificação de mestrado. O Prof. Tiago leu o pedido do
Prof. Jair Pereira da Cunha Junior que solicita a dilação de qualificação para a mestranda Isabella
Vilas Boas Zafalon para janeiro de 2017. O colegiado aprovou o pedido; 3) Calendário de
reuniões 2017. O Prof. Tiago sugeriu ao colegiado que o calendário de reuniões do CPPIPA para
2017 seja um dia após as reuniões do CONPEP, sendo: 16/fev; 23/mar; 20/abr; 11/mai;
22/jun;10/ago; 14/set; 23/Nov e 7/dez. O colegiado aprovou a sugestão. 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 _______________________________________________
Profa. Eloisa 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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