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Ata da (203ª) ducentésima terceira reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 1 
Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 29 de junho do ano de 2017 às 14 2 
horas na sala 2B216 do Bloco 2B - Campus Umuarama, em caráter extraordinário, sob a 3 
presidência do coordenador Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o 4 
coordenador, os membros do Colegiado biênio 2015-2017, o(a)s professore(a)s doutore(a)s: Prof. 5 
José Roberto Mineo, Matias Pablo Juan Szabó, Sydnei Magno da Silva, e o representante discente o 6 
doutorando Heber Leão Silva Barros. O coordenador justificou ausência para a Profa. Eloísa 7 
Amália Vieira Ferro. Deu-se início à reunião com o único item da pauta: 1. Proposta de criação do 8 
Biobanco e Biorepositório de amostras humanas do PPIPA. Primeiramente, o coordenador do 9 
Programa falou sobre o objetivo da proposta da reunião que se trata de criação do Biobanco e 10 
Biorepositório gerenciados pelo Programa, narrando um breve histórico sobre a existência de um 11 
banco de amostras biológicas humanas criado por iniciativa dos Professores José Roberto Mineo e 12 
Julia Maria Costa nos anos 2000. Considerou também que hoje há demanda de diversos docentes do 13 
PPIPA por acesso a banco semelhante, com a intenção de justificarem seus projetos nos Comitês de 14 
Ética em Pesquisa. Passou então a palavra para o Prof. José Roberto Mineo, que relatou ao 15 
Colegiado que, em conjunto com a Profa. Júlia, organizaram e regulamentaram banco biológico 16 
aprovado pelo Conselho de Saúde em 2007. Contudo, a legislação foi alterada a partir de 2011 e há 17 
novas diretrizes nacionais que agora devem ser seguidas. Leu ao Colegiado parecer do CONEP 18 
emitido em 2016, que informa que o atual Biobanco não está em conformidade com a legislação, 19 
solicitando portanto as devidas adequações. Neste sentido, solicita deliberação do Colegiado sobre a 20 
criação do Biobanco e Biorepositório do PPIPA, sugerindo que cada pesquisador seja curador das 21 
amostras obtidas. Após discussões, foram apontadas pelo Colegiado que esta ação demandará 22 
catalogação de amostras biológicas, que o PPIPA assegurará responsabilidade sobre o material 23 
juntamente com os pesquisadores credenciados e garantirá que o uso destas será realizado sem fins 24 
lucrativos. Em seguida, o coordenador coloca a proposta sobre a criação do Biobanco e 25 
Biorepositório do PPIPA em votação. O Colegiado, por unanimidade, aprovou a proposta. Nada 26 
mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 14 horas e 30 minutos, eu Luceleide de Freitas 27 
Queiroz, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada. 28 
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