SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS
Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas

Ata da (202ª) ducentésima segunda reunião ordinária do Colegiado do Programa de PósGraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 27 de
abril do ano de 2017 às 14:25 horas na sala 2B216 do Bloco 2B - Campus Umuarama,
sob a presidência do coordenador Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo.
Compareceram 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, falou que a reunião será mais breve e fez alguns
destaques, primeiro sobre os armários novos adaptados na sala de reunião e da
perspectiva de troca de mobília e que o representante discente Heber, o Prof. Sydnei e
secretária Luceleide acompanharam a instalação da lousa interativa na sala do Bloco 6T
no dia 25 de abril/17; e terceiro, informou sobre o depósito de taxa de bancada
FAPEMIG no mês de abril no valor de R$1.600,00; depois, informou que a reunião com
a PROPP agendada para o dia 28 de abril foi cancelada em função da greve geral contra
as reformas da previdência e trabalhista neste dia, e adiantou que a reunião será
postergada para o mês de julho ou depois; e por último informou que sobre os
preparativos para o VI Workshop do PPIPA, adiantando a programação já acertada mini-cursos nos dias 7 e 8 de agosto; palestras técnicas do patrocinador do evento (BD
Biosciences); e o evento principal nos dias 10 e 11/08, com a participação de
convidados nacionais e internacionais. Disse ainda que o evento será financiado em
parte pelo PPIPA e que recursos adicionais serão solicitados para a Sociedade Brasileira
de Imunologia (SBI) e Fundação de Amparo a Pesquisa de Minas Gerais (FAPEMIG).
Segundo item: Aprovação das atas 199, 200 e 201. O coordenador solicitou ao
colegiado postergar este item para a próxima reunião justificada pelas correções não
finalizadas. O colegiado aprovou a solicitação. Terceiro item: Ad referendum. 3.1)
Solicitação de dilação de qualificação de mestrado. O Prof. Tiago leu a carta
apresentada pelo Prof. Dr. Jair Pereira da Cunha Junior, que solicita a prorrogação da
qualificação de mestrado da discente Hellen Dayane Silva para o mês de junho de 2017.
O colegiado referendou o pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.2)
Solicitações de qualificação de mestrado e doutorado: O Prof. Tiago leu a própria
carta apresentada ao colegiado, que solicita a qualificação de doutorado do discente
Eliézer Lucas Pires Ramos para o dia 31 de março de 2017; em seguida, leu e a carta da
Profa. Márcia Cristina Cury que solicita a qualificação para a mestranda Talita Silva
Alves no dia 27 de abril de 2017; e, por último. a Profa. Julia Maria Costa Cruz solicita
a qualificação da mestranda Jéssica Peixoto Rodrigues para o dia 26 de abril de 2017. O
colegiado referendou todos os pedidos. 3.3) Solicitação de defesa de mestrado e
doutorado: O Prof. Tiago Mineo leu a carta apresentada pela Profa. Márcia Cristina
Cury que solicita a defesa para a mestranda Letícia Pereira Úngari para o dia
19/04/2017; O colegiado referendou o pedido. 3.4) Solicitações de homologação de
defesa de mestrado e doutorado: o coordenador leu a solicitação de homologação do
título de mestre para Renata Araújo Cunha com submissão do manuscrito no periódico
“Immunology Letters”, em abril/17, intitulado: “Excretory/secretory antigens of
Strongiloydes venezuelensis applied to IgG detection in human strongiloidosis and other
parasitic infection groups”; e de Paula Suellen Guimarães Gois com submissão do
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manuscrito no periódico “Placenta”, também em abril/2017, intitulado: “ERK1/2
phosphorylation and low IL-6 levels induce high susceptibility to Toxoplasma gondii
infection in human extravillous trophoblast cells”. E, para o título de doutora,
solicitação de Paola Amaral de Campos com artigo publicado no periódico “Current
Microbiology”, em fevereiro de 2016, intitulado: “Multidrug Resistance Related to
Biofilm Formation in Acinetobacter baumannii and Klebsiella peumoniae Clinical
Strains from Different Pulsotypes”; e, por fim, solicitação de Andressa da Silva Castro
com artigo publicado no periódico “Placenta”, em agosto de 2015, intitulado:
“Trophoblast-macrophage crosstalk on human extravillous under Toxoplasma gondii
infection”. O colegiado referendou todos os pedidos. Encerrado este item passou se ao
seguinte. Quarto item. Alteração de projeto de doutorado. O Prof. Tiago fez a leitura
ao colegiado de carta com assinatura de seu orientado Patricio da Silva Cardoso Barros
contendo justificativas para alteração do projeto original “Avaliação dos padrões de
resposta imune Th17 e Th22 durante a infecção por Neospora caninum”. Na carta
apontou as dificuldades de realização e o abandono do projeto. Um novo projeto foi
desenvolvido entre 2015 e 2016 durante doutorado sanduíche no exterior (EUA), em
colaboração com laboratório do Dr. Jeroen Saeij (UCDavis) de referência no estudo da
biologia molecular do filo Apicomplexa (com ênfase em toxoplasmose), onde foi
proposto determinar a estrutura secundária da GRA17 por meio de tecnologia
CRISPR/CAS9 com a intenção de analisar e caracterizar a função de cada um dos
domínios dessa proteína. Na oportunidade, o coordenador disse ao colegiado sobre o
aumento de frequência de pedidos de alteração do projeto. O colegiado sugeriu
melhorar o formulário de relatório acadêmico, com a intenção de aumentar o espaço
utilizado para justificativas em caso de alteração de projeto. Encerrado este item passou
se ao seguinte. Quinto item. Solicitação de ajuda de custo. O Prof. Tiago leu a
solicitação do professor Matias Pablo Juan Szabó que solicita recursos para participação
da pos-doc Maria Marlene Matins, matrícula,1171XPOS002, na Conferência “9th Tick
and Tickborne Pathogens Conference & 1st Asia-Pacific Rickettsia Conference”, a ser
realizada em Cairns, Austrália, entre os dias 27 de agosto a 01 de setembro de 2017. O
Prof. Tiago fez referência sobre os critérios para participação em eventos
disponibilizados na página do PPIPA, que reza sobre o pagamento de um auxílio diário
aos discentes para eventos nacionais e internacionais, seguindo determinação de valores
estabelecidos por meio da Portaria CAPES No. 132/2016. O colegiado referendou o
pedido, conforme as normas estabelecidas. Encerrado este item passou se ao seguinte.
Sexto item. Adaptações na oferta de disciplinas solicitado pela DIRAC. O
coordenador Prof. Tiago W.P. Mineo informou ao colegiado sobre as dificuldades
encontradas quanto à montagem do elenco semestral de disciplinas deste programa,
visando adequá-lo às demandas atualmente impostas pela DIRAC. Exemplo maior das
dificuldades encontras estão nas alocações das disciplinas "Seminários", que são
ministradas de modo concomitante e atualmente conflitam com as instruções de
alocação docente. Contextualizando a implementação destas disciplinas, foram
concebidas disciplinas correlatas com 3 ementas distintas, com a intenção de propiciar
vantagem aos discentes para que se matriculassem em três semestres distintos nestas
relevantes disciplinas de atualização profissional. Com as novas diretrizes apresentadas
pela DIRAC, deve-se eliminar disciplinas concomitantes de responsabilidade de um
mesmo docente, o que diretamente reflete nas disciplinas Seminários em Microbiologia
I, II, III (IPA54, 55, 56) Imunologia I, II, III (IPA57, 58, 59) e Seminários em
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Parasitologia I, II, III (IPA36, 28, 60). Em reunião entre a coordenação do PPIPA,
PROPP e DIRAC, foi solicitada pela Diretoria Acadêmica a emissão de uma Ata que
registra o acordo em suspender o esforço docente replicado nas disciplinas, de modo a
viabilizar as atividades pretendidas e consequente atribuição e aulas. Diante do exposto,
o colegiado manifestou concordância com os ajustes propostos. Nada mais havendo a
tratar encerrou-se a reunião às 16 horas e 28 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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