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Ata da (201ª) ducentésima primeira reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação 1 
em Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 23 de março do ano de 2017 às 2 
14 horas na sala 2B216 do Bloco 2B - Campus Umuarama, sob a presidência do coordenador Prof. 3 
Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o coordenador, os membros do 4 
Colegiado biênio 2015-2017, os professores doutores: Prof. José Roberto Mineo, Sydnei Magno da 5 
Silva, e o representante discente doutorando Heber Leão Silva Barros. O coordenador justificou 6 
ausência para o Prof. Matias Pablo Juan Szabó e a Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro. Deu-se início 7 
à reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item: Informes. O Prof. Tiago cumprimentou a 8 
todos. O Prof. Tiago relatou que, em função de demandas apresentadas pelo CGU e MPF, o sistema 9 
de controle acadêmico da UFU tem enfrentado problemas na atribuição de carga horária docente e 10 
cadastramento de disciplinas. O assunto gerou diversas inconsistências na grade do PPIPA por e 11 
que tem buscado regularizar a situação em diversas reuniões com a PROPP, DIRAC, CTI e Direção 12 
do ICBIM. Informa que as disciplinas mais afetadas são Atividades Orientadas, Estágio docente e 13 
Seminários I, II e III. Também que agendará reunião entre os dois Programas de Pós-graduação do 14 
Instituto para tratar de ações e estratégias conjuntas e também sobre o laboratório multiusuário. Em 15 
seguida, pediu inclusão da pauta “validação dos resultados do Edital de Seleção 004/2016”. O 16 
colegiado aprovou a inclusão da pauta no item 9. 2) Ad referendum. 2.1) Cartas de aceite de 17 
coorientação: Foi apresentada a carta do Prof. José Roberto Mineo que solicita a inclusão da 18 
posdoc Carolina Salomão Lopes como coorientadora, no projeto de pesquisa das mestrandas: 19 
Tamires Lopes Silva e Jacqueline Padua de Queiroz, e para o doutorando Heber Leão Silva Barros. 20 
O colegiado referendou os pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte. 2.2) solicitação de 21 
qualificação de doutorado: O Prof. Tiago leu a própria carta apresentada ao colegiado que solicita 22 
a qualificação de doutorado do discente Murilo Vieira da Silva para o dia 6 de março de 2017; em 23 
seguida, leu e a carta da Profa. Rosineide Marques Ribas que solicita a qualificação para a 24 
doutoranda Bruna Fuga Araújo no dia 17 de março de 2017. O colegiado referendou os pedidos. 25 
Encerrado este item passou se ao seguinte. 2.3) Solicitações de defesa de mestrado e doutorado: 26 
O Prof. Tiago Mineo leu as cartas apresentadas pelo professor Jair Pereira da Cunha que solicita a 27 
defesa para a mestranda Isabella Vilas Boas Zafalon para o dia 23/02/2017; Profa. Rosineide 28 
Marques Ribas solicita defesa para doutoranda Paola Amaral de Campos para dia 13/03/2017; Dra. 29 
Eloisa Amália Vieira Ferro solicita defesa para doutoranda Andressa da Silva Castro para dia 30 
17/3/2017; O colegiado referendou todos os pedidos apresentados. 2.4) Solicitação de 31 
homologação de defesa de mestrado e doutorado: o coordenador leu a solicitação de 32 
homologação do título de mestre para Yusmaris Cariaco Sifontes com submissão do manuscrito no 33 
periódico “Enfermidades Infecciosas y Microbiologia Clínica”, em 22 de novembro/16, intitulado: 34 
“Actividad de infusines de Artemisia annua sobre epimastigotes de Trypanosoma cruzi”; Mariana 35 
Soares Pena Ribeiro com submissão do manuscrito no periódico “Bone”, em fevereiro de 2017, 36 
intitulado: “Apocynin: inhibition of NOX2 impairs osteoclastogenesis”; Mariana Ferreira Silva com 37 
artigo publicado no periódico “Toxins”, publicado em novembro de 2015, intitulado: “Biological 38 
and Enzymatic Characterization of Proteases from Crude Venom of the ant Odontomachus bauri”. 39 
Iliana Cláudia Balga Milian com submissão do manuscrito no periódico “Experimental 40 
Parasitology” em fevereiro de 2017, intitulado: “Azithromycin treatment is able to control the 41 
infection by two genotypes of Toxoplasma gondii in human”. E, para o título de doutora Maria Julia 42 
Rodrigues da Cunha com artigo publicado no periódico “Parasitology Research”, em novembro de 43 
2016, intitulado: “Molecular identification of Enterocytozoon bieneusi, Cryptosporididum, and 44 
Giardia in Brazilian captive birds”. O colegiado referendou todos os pedidos. Encerrado este item 45 
passou se ao seguinte. 3) Finanças do PPIPA:  atualizações e projeções: O coordenador 46 
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apresentou ao colegiado gráficos relativos ao orçamento do ano projetado para 2017 no valor total 47 
R$ 1.420.000,00, sendo o gasto projetado com bolsas de mestrado e doutorado no valor de R$ 48 
1.335.600,00 e custeio no valor de R$ 85.000,00. Adicionalmente, mostrou a distribuição de bolsas 49 
de mestrado e doutorado entre 2015 e 2017 e, na sequência, apresentou e discutiu o balanço de 50 
custeio referente 2015, 2016 e 2017 com o demonstrativo de cada modalidade de gasto entre 51 
bancas, treinamento, publicações e banners. Assim, sugeriu estabelecer a seguinte distribuição 52 
orçamentária no valor de cem mil para 2017: R$ 10 mil para serviços diversos; R$ 13 mil para taxas 53 
de publicação e serviços de editoração; R$ 30 mil para bancas de defesa; R$ 10 mil para 54 
treinamentos e demais gastos relacionados a transporte; R$ 10 mil destinados ao VI Workshop, e o 55 
restante para pagamento de gastos não previstos. Também solicita deliberação do Colegiado sobre a 56 
adesão do Programa à Portaria CAPES no.132, de 18 de agosto de 2016,  que institui valores de 57 
“Auxilio Diário” para projetos da agência, ou se manterá a emissão de diárias conforme o Decreto 58 
Presidencial No. 5992/2006, que dispõe sobre a concessão de diárias e passagens na administração 59 
pública. Mediante discussão, o Colegiado deliberou favoravelmente a divisão do orçamento e 60 
adoção das tabelas de ‘Auxílio Diário’ no âmbito do Programa, nos termos expostos na referida 61 
portaria CAPES; Encerrado este item passou se ao seguinte. 4) Solicitações de ajuda de custo. O 62 
Prof. Tiago leu as solicitações dos seguintes professore(a)s: o Dr. Cláudio Vieira da Silva solicita 63 
pagamento total de taxa de publicação de artigo aceito pela Scientific Reports no valor de 64 
USD1,675.00; Dr. Ernesto Akio Taketomi solicita concessão de auxílio financeiro no valor de 65 
R$570,00 para fins de inscrição de pós-graduando na 46ª Annual Meeting of the Brazilian Society 66 
of Biochemistry and Molecular Biology-SBBq, a ser realizado em julho/17; o Dr. Paulo Rogério de 67 
Faria Solicita a compra do kit Gene Read DNA L AMP no valor de R$2.196,00 para 68 
prosseguimento da pesquisa de doutorado e justifica a impossibilidade de execução por falta de 69 
recursos; e por último, leu o pedido da Pós-graduanda Natália Melo Nasser Fava que pleitea 70 
transporte ou inscrição ou hospedagem  para participação de dezenove pós-graduandos do 71 
Laboratório de Sorologia  e Biologia Molecular de Parasitos no XV Congresso Brasileiro de 72 
Parasitologia a ser realizado em setembro/17. O coordenador, disse que o Programa poderia atender 73 
parcialmente as demandas, desde que respeitadas as normas previamente estabelecidas, repassando 74 
a discussão para o colegiado. Após considerações e análises do colegiado, deliberou-se a sugestão 75 
do coordenador, fomentando os pedidos respeitando-se os limites previstos e divulgados na página 76 
do programa (http://www.imunoparasito.ufu.br/pt-br/auxilios-financeiros-ppipa-2017). Encerrado 77 
este item passou se ao seguinte. 5) Carta da Comissão de Bolsas. O Prof. Tiago leu a carta 78 
apresentada pela Comissão de Bolsas, datada de 24 de fevereiro de 2017, com o seguinte 79 
desdobramento em duas questões; 5.1- situação de discente irregular – Marianne Fernandes Dias e 80 
Silva: com base no Regulamento do PPIPA, Art. 58 da Resolução 05/2013 do CONPEP/UFU e, 81 
com base no Regulamento do PROEX/CAPES, descritos no Art. 15 da Portaria CAPES no. 34/2016 82 
atualizado pela Portaria CAPES No. 102/2015, a Comissão de Bolsas do PPIPA sugere o 83 
cancelamento da bolsa atribuída a discente a partir de março/2017. Adicionalmente, a secretaria do 84 
PPIPA informa que a aluna não realizou a sua rematrícula em tempo hábil; 5.2 - Mapeamento e 85 
redistribuição de cotas de bolsas. O coordenador discorreu sobre a atual distribuição de bolsas para 86 
os cursos de mestrado e de doutorado, sendo 24 bolsas disponíveis para o mestrado (15 CAPES, 5 87 
CNPq e 4 FAPEMIG). O Programa atualmente conta com 19 discentes veteranos (14 elegíveis a 88 
bolsa) e 5 discentes ingressantes (4 elegíveis a bolsa) e 14 bolsas alocadas atualmente; Quanto ao 89 
doutorado, são 33 bolsas disponíveis (25 CAPES, 2 CNPq e 4 FAPEMIG) com 43 discentes 90 
veteranos (34 elegíveis a bolsa) e 4 discentes ingressantes (4 elegíveis a bolsa) e com 32 bolsas 91 
alocadas atualmente. Diante do apresentado o colegiado referendou a sugestão da Comissão de 92 
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Bolsas quanto ao item 5.1, e endossa o 5.2. Encerrado este item passou se ao seguinte. 6) Proposta 93 
de projeto de extensão: O Prof. Tiago Mineo leu a carta de intenção apresentada pelas pós 94 
doutorandas Dra. Carolina Salomão Lopes e Caroline Martins Mota sob a supervisão do Prof. Dr. 95 
José Roberto Mineo que propõe constituir uma Liga Universitária como projeto de extensão para os 96 
diferentes cursos das áreas de biológicas, visando contribuir com a formação acadêmica dos 97 
discentes. Em anexo apresentou o formulário da proposta do projeto vinculado ao cadastro no 98 
SIEX. Após a leitura o Prof. Tiago repassa a proposta ao Colegiado para avaliação. O colegiado 99 
considerou uma boa iniciativa e aprovou o pedido, que será encaminhado para o ICBIM para 100 
providências. Encerrado este item passou se ao seguinte. 7) Pedido de licença maternidade. O 101 
Prof. Tiago leu o pedido de licença maternidade de Fernanda Chaves de Oliveira Victor com a 102 
ciência da sua orientadora, Profa. Eloísa A. Vieira Ferro, acompanhado de requerimento de regime 103 
especial por um prazo de 120 dias, solicitando também a extensão de prazo da bolsa em 104 
conformidade com a Portaria CAPES No. 248 de 19 de dezembro de 2011. O colegiado endossa o 105 
afastamento da discente com extensão da bolsa. Encerrado este item passou se ao seguinte. 8) 106 
Pedidos de suspensão e cancelamento de bolsa: O Prof. Tiago leu o seu próprio pedido de 107 
suspensão de bolsa doutorado/CNPq para Eliezer Lucas Pires Ramos, por motivo de doutorado 108 
sanduíche no exterior (Universidade de Swansea, País de Gales, Reino Unido), no período de 109 
abril/2017 a fevereiro de 2018; e o pedido de cancelamento da bolsa de mestrado/FAPEMIG para 110 
Jéssica Peixoto Rodrigues, a partir de 15 de março, por motivo de vínculo empregatício. O 111 
colegiado referendou os pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte. 9) Outros. Validação 112 
dos resultados do Edital 004/2016: O coordenador apresentou o resultado final do Edital 113 
004/2016, referente concessão e renovação de bolsas de doutorado em 2017 (cronograma 1). 114 
Relatou que a Comissão classificou os candidatos de acordo com a pontuação obtida, conforme reza 115 
o referido edital, que será válida até o último dia letivo do primeiro semestre de 2017. Na sequência 116 
repassou ao colegiado a observação da Profa. Julia Maria Costa Cruz que solicita retificação da  117 
validade dos documentos a serem pontuados pelo barema do ‘Cronograma 2’ para até o momento 118 
da inscrição, permitindo assim que todo esforço discente seja captado pela avaliação. O colegiado 119 
valida formalmente o resultado do ‘Cronograma 1’ e autoriza a retificação do barema para o 120 
‘Cronograma 2’. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 16 horas e 28 minutos, eu 121 
Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. 122 
Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo  _______________________________________________ 123 
Prof. Dr. José Roberto Mineo ________________________________________________________ 124 
Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva______________________________________________________ 125 
Repres. discente Heber Leão Silva Barros______________________________________________ 126 


