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Ata da (200ª) ducentésima reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 16 de fevereiro do ano de 2017 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, os professores doutores: Prof. José Roberto Mineo, Sydnei Magno da
Silva, e o representante discente doutorando Heber Leão Silva Barros. O coordenador justificou
ausência para o Prof. Matias Pablo Juan Szabó e a Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro. Deu-se início
à reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item: Informes. O Prof. Tiago cumprimentou a
todos, e apresentou ao colegiado o novo representante discente Heber Leão Silva Barros, eleito
pelos seus pares. O representante discente Heber Leão agradeceu e informou aos membros do
colegiado que a doutoranda Flávia Alves Martins foi indicada substituta do representante discente
no colegiado. Na sequência, o Prof. Tiago pediu ao colegiado para retirar dois itens da pauta, a
“Aprovação da Ata (199)” e “Finanças do PPIPA: atualizações e projeções”, que será analisado na
próxima reunião. E, solicitou a inclusão de três itens: aproveitamento de créditos; solicitação e
alteração de projeto; e concurso titular livre do ICBIM. O colegiado aprovou as alterações da pauta.
Encerrado este item passou se ao seguinte. 2) Ad referendum. 2.1 Solicitação de dilação de prazo
para defesa de mestrado e doutorado. O Prof. Tiago leu os seguintes pedidos: a doutoranda
Maraísa Cristina Silva, com anuência do orientador, o professor José Roberto Mineo solicita a
dilação de defesa de doutorado para até dois meses a partir da presente data (3fev/2017); a
professora Márcia Cristina Cury solicita a dilação de defesa para a mestranda Letícia Pereira Úngari
para o mês de maio de 2017; e a Profa. Eloísa solicita dilação de defesa para a doutoranda Andressa
da Silva Castro para março de 2017. O colegiado referendou todos os pedidos; Encerrado este item
passou se ao seguinte. 2.2) Solicitação de dilação para qualificação de doutorado. O Prof. Tiago
leu as cartas apresentadas pelos professores: Dra. Neide Maria da Silva solicita a prorrogação para a
qualificação de doutorado do discente Mario Cézar Oliveira para o mês de maio de 2017, e a
prorrogação de qualificação e defesa para o doutorando Rômulo Oliveira de Souza por um prazo de
6 meses; e o Prof. Paulo Rogério de Faria solicita a prorrogação de qualificação para a doutoranda
Daniella Cristina Borges para novembro de 2017. O colegiado referendou todos os pedidos.
Encerrado este item passou se ao seguinte. 2.3) Solicitações de qualificação de mestrado: O Prof.
Tiago Mineo leu as seguintes cartas apresentadas: a professora Neide Maria da Silva solicita a
qualificação para a mestranda Yusmaris Cariaco Sifontes para o dia 15/12/2016; o Prof. Jair Pereira
da Cunha Junior solicita a qualificação para a mestranda Isabella Vilas Boas Zafalon para o dia
30/01/17; a Profa. Maria Aparecida de Sousa solicita a qualificação para a doutoranda Patrícia de
Castilhos para o dia 31/01/17, e solicita a qualificação para o doutorando Marlus Alves dos Santos
para o dia 13/02/17. O colegiado referendou todos os pedidos apresentados. Encerrado este item
passou se ao seguinte. 2.4) Solicitações de defesa de mestrado e doutorado: O Prof. Tiago Mineo
leu as cartas apresentadas: Profa. Julia Maria Costa Cruz que solicita a defesa para a mestranda
Renata Araújo Cunha para o dia 23/01/2017; Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro solicita defesa para
mestranda Iliana Cláudia Balga Milian para dia 16/02/2017; Profa. Neide Maria da Silva solicita
defesa para mestranda Yusmaris Josefina Cariaco Sifontes para dia 15/2/2017; Prof. Tiago Wilson
P. Mineo solicita defesa para mestranda Mariana Ferreira Silva; Prof. Luiz Ricardo Goulart solicita
defesa para doutoranda Cláudia Mendonça Rodrigues para o dia 31 de janeiro de 2017; Profa.
Márcia Cristina Cury solicita defesa para doutoranda Maria Julia Rodrigues da Cunha para o dia
17/02/2017; Profa. Julia Maria Costa solicita defesa para a doutoranda Daniela da Silva Nunes para
o dia 17/02/17. O colegiado referendou os pedidos apresentados. 2.5) Solicitação de homologação
de defesa de mestrado: o coordenador leu a solicitação de homologação do título de mestre para
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Dayane Costa de Souza com submissão do manuscrito no “Journal of Helmintology”, em 28 de
novembro/16, intitulado: “Egg yolk IgY antibodies against ancylostoma ceylanicum antigens: a
promising toll for helminthology”. O colegiado referendou o pedido. Encerrado este item passou se
ao seguinte. 2.6) Regime especial-discente: O coordenador apresentou ao colegiado a solicitação
de regime especial da mestranda Ieda Cristina Cunha Ferreira e Fonseca com atestado médico
anexo que atesta afastamento das atividades trabalhistas por 30 dias, datado de 21 de janeiro de
2017. O Prof. Tiago reiterou conforme Ata 197 de 15 setembro de 2016 que a licença maternidade
foi concedida diretamente pelo Programa, e o retorno das atividades para fevereiro de 2017.
Portanto, considerou o pedido de Regime especial fora do semestre letivo e sugere a supressão do
pedido, assim remete ao colegiado para avaliação. O colegiado indeferiu o pedido e sugeriu contato
com a discente informando o cancelamento do mesmo, além de relembrá-la do período de
matrícula. Encerrado este item passou se ao seguinte. Terceiro item. Concurso titular livre. Sobre
o assunto, o coordenador expõe que a Resolução 03/2015 do CONDIR (alterada pela Resolução
07/2015) estabelece normas para realização de concurso para ingresso na carreira do magistério
federal e cargos isolados de nível superior de professor Titular-Livre, destinada para carreira já
consolidada e com experiência na Pós-graduação. O ICBIM foi a primeira unidade acadêmica
classificada para o recebimento da vaga na UFU. Traz então o assunto para deliberar sobre nomes
que constituiriam a comissão para avaliar o perfil da vaga, conforme sugerido pelo CONICBIM
sendo dois membros do PPIPA, 2 membros da Biologia Celular e 1 membro do Colegiado da
Biomedicina, sendo ideal que a comissão possua membros já exercendo o cargo de professores
titulares. Assim, sugere ao colegiado os nomes do Prof. José Roberto Mineo e Profa. Eloísa A. V.
Ferro. O colegiado aprovou a indicação dos nomes. Adicionalmente, sugeriu-se que a comissão
tenha 60 dias para apresentar os trabalhos. O coordenador disse que a indicação dos membros da
comissão será enviada ao Instituto e solicitou autorização do colegiado para recorrer a decisão do
Conselho caso haja o descumprimento da Resolução que direciona a vaga para o fortalecimento da
Pós-graduação. O colegiado manifestou estar de acordo. Encerrado este item passou se ao seguinte.
Quarto item. Solicitação de alteração de projeto de doutorado. O Prof. Tiago leu o pedido do
Prof. Paulo Rogério da Silva que solicita alteração do projeto de doutorado de Daniella Cristina
Borges ao justificar inviabilidade do projeto original intitulado “Identificação de proteínas
associadas ao desenvolvimento de metástase loco-regional de carcinomas epidermóides de cavidade
bucal usando tecnologia de Proteômica”. A proposta do projeto alternativo é intitulado
“Sequenciamento de genes em amostras de tumores odontogênicos raros” já está em andamento. O
CPPIPA analisou o pedido e, em conformidade com as possibilidades apresentadas, defere a
solicitação de dilação de prazo de qualificação. O colegiado aprovou o pedido. Encerrado este item
passou se ao seguinte. Quinto item. Solicitação de ajuda de custo. O Prof. Tiago leu a solicitação
da professora Rosineide Marques Ribas, com data de dezembro/2016, que solicita reembolso de
pagamento de revisão de inglês em manuscrito pelo American Journal Experts no valor de
R$740,53. O colegiado referendou o pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. Sexto item.
Matrícula e finalização de pos-doc: Com base em documentação completa segundo a Resolução
nº 18/2015 do CONPEP que normatiza o assunto, o coordenador apresentou candidatura a pósdoutoramento no Programa pela discente egressa Dra. Maria Marlene Martins. A mesma será
bolsista de projeto sob a coordenação do Prof. Matias Pablo Juan Szabó. Depois, o Prof. Tiago
apresentou o relatório final de posdoc voluntário de Ana Lúcia Ribeiro Gonçalves, sob a supervisão
da Profa. Dra. Julia Maria Costa Cruz. O coordenador informou que a aluna e a Profa. Julia
entregou o relatório final, solicitando encerramento de sua participação no Programa, em
dezembro/2016. O colegiado deferiu os pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte. Sétimo
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item. Discente irregular (sem orientador) no mestrado: O coordenador manifestou para o
Colegiado preocupação quanto a ausência da discente Marianne Fernandes Dias e Silva nas
atividades do PPIPA, não atendendo aos prazos para entrega de projeto em dezembro/16, ausências
nas disciplinas, e informou que a alertou por diversas vezes, por emails e em conversas presenciais,
sobre os problemas que poderia vir pelo fato de ser bolsista, e que a agência de fomento poderá vir a
pedir ressarcimento. Não houve qualquer definição da aluna frente aos chamados da coordenação.
O coordenador remete a questão para encaminhamento do Colegiado, que decide por encaminhar a
questão para Comissão de Bolsas e repautar na próxima reunião do colegiado. Encerrado este item
passou se ao seguinte. Oitavo item. Pedidos de cancelamento de bolsa de mestrado e de
doutorado. O coordenador leu os seguintes pedidos: 1) A Profa. Neide Maria da Silva e o
doutorando Romulo Oliveira de Sousa solicitam o cancelamento da bolsa doutorado/CAPES a
partir de fevereiro de 2017 por motivo de vínculo empregatício; 2) O Prof. Cláudio Vieira da Silva
e o mestrando Pedro Augusto Amaral solicitam o cancelamento da bolsa de mestrado/CNPq a partir
do mês de fevereiro de 2017 por motivo de vínculo empregatício; 3) A doutoranda Paola Amaral de
Campos solicita a desistência da bolsa de doutorado/FAPEMIG a partir do primeiro dia do mês de
fevereiro por motivo de aprovação em concurso público estadual, e logo depois apresenta nova
solicitação para possível retomada da bolsa, justificada por dificuldades encontradas. Diante da do
exposto, o colegiado orienta a discente a se inscrever no Edital PPIPA 004/2016 de seleção de
bolsas, além de buscar antecipação da defesa com vistas na implementação de bolsa de pósdoutoramento obtida junto ao CNPq pelo Prof. Paulo Gontijo. Após considerações, o colegiado
deferiu os pedidos da Profa. Neide Maria da Silva e do Prof. Cláudio Vieira da Silva, e
manifestaram acordo com as orientações propostas a doutoranda Paola Amaral de Campos.
Encerrado este item passou se ao seguinte. Outros. 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 _______________________________________________
Prof. Dr. José Roberto Mineo ________________________________________________________
Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva______________________________________________________
Repres. discente Heber Leão Silva Barros______________________________________________
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