
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia

Aplicadas
Avenida Para, 1720 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: 34 3225-8482 - Bloco 2B - Sala 2B221
  

ATA DE REUNIÃO

Ata da (212ª)  ducentésima décima segunda reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-
Graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA, realizada eletronicamente entre os dias
14 a 18 de maio do ano de 2018, sob a presidência do coordenador Prof. Dr. Tiago Wilson Patriarca
Mineo.  Participaram  dos  assuntos  em  pauta,  o  coordenador,  os  membros  do  Colegiado  biênio
2017-2019, os professores doutores: José Roberto Mineo, Eloisa Amália Vieira Ferro, Matias Pablo
Juan Szabó, Sydnei Magno da Silva e o representante discente doutorando Heber Leão Silva Barros.
O Presidente iniciou os trabalhos e lembrou que todos que os documentos pertinentes estão dispostos
no SEI do colegiado, processo 23117.032718/2018-91, e solicitou a manifestação de todos por escrito
nos temas pautados até o dia 18 de maio, dentro da seguinte sequencia: 1) Apreciação da Ata da
reunião 210 (0467742). Após indagados pelo coordenador sobre apreciação da ata, e não havendo
nenhuma observação a mesma foi aprovada pela maioria dos membros do colegiado. Os conselheiros
Matias e Eloísa se abstiveram. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 2) Informes. CONPEP: O
Prof. Carlos Henrique Carvalho informou que todas as dissertações e teses da UFU, até o final de
2018,  serão  depositadas  no  repositório  institucional  online,  bem  como  estarão  cadastradas  com
identificador DOI e também serão cadastradas no ORCID, aumentando a visibilidade de trabalhos
acadêmicos da universidade junto a comunidade nacional e internacional; A proposta de regimento
interno do programa foi aprovada e na última reunião do CONPEP, realizada no dia 09/05. A versão
final da resolução do estava em fase final de elaboração, mas adiantou que a proposta foi aceita em
sua totalidade - com exceção a algumas modificações de numeração de capítulos.  O coordenador
acredita  que  este  é  um momento  especial  para  o  PPIPA,  que  marcará  uma importante  transição
burocrática e acadêmica do Programa. E, afirma que haverá desdobramentos, normatizando o novo
regimento e compatibilizando as diferentes grades curriculares, já pautados nesta reunião. Encerrou
este  item  passou-se  ao  seguinte.   3)   Prestação  de  contas  PROEX  2015-2018  (0467668).  O
coordenador  disponibilizou arquivos contendo planilhas  descritivas  de todos os  gastos  realizados,
extraídos da Plataforma SIPREC/CAPES,  com descrição dos gastos  desde 2015 com os recursos
advindos do primeiro interstício do financiamento PROEX, compatibilizados com os lançamentos
bancários de mais de 230 operações financeiras, que estão individualmente descritas nas 100 páginas
do documento, totalizando R$ 212.616,48 em gastos no período. Após as considerações, o assunto foi
posto em votação e aprovada pela maioria de seus membros. O coordenador se absteve. Encerrado
este  item  passou-se  ao  seguinte.   4)  Definição  de  linhas  de  fomento  do  PPIPA  para  2018
(0467728).  O coordenador  apresentou ao  colegiado as  linhas  de  auxílio  financeiro  no âmbito  do
programa utilizadas em 2017, buscando discutir e definir a alocação dos recursos financeiros para
2018. O colegiado manteve e ampliou as possibilidades de ajuda de custo, com os seguintes destaques
para 2018: Pagamento de taxas de publicação em periódico científico indexado com limitação de 2
trabalhos/docente/12 meses em até US$1000,00, cada; Pagamento de taxas de revisão e editoração de
manuscrito   com   limitação  de  2  revisões/docente/12  meses  até  US$200,00;   Treinamentos  e
experimentação fora de sede. O discente receberá um auxílio diário (R$ 320,00) por semana limitado
a no máximo 4 auxílios diários (R$ 1280,00);  As linhas de fomento atualizadas do PPIPA a sua
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comunidade  serão  tornadas  públicos  e  as  todas  solicitações  deverão  ser  endereçadas  ao
Colegiado. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 5) Aquisição/permuta de espaço físico do
PPIPA (0467702). O coordenador informou que o ICBIM realizou, em 2016, um levantamento de
todo o espaço físico da unidade, por meio de uma comissão específica para tal finalidade. Em adição,
constam no relatório da referida comissão (acessível por meio do link: https://goo.gl/Obfap2) novas
demandas em 3 modalidades:  Adequações funcionais,  Adequações de segurança e  Incremento de
espaço físico. E informou que a solicitação da unidade já foi apreciada pela atual gestão e que foi
aprovada de modo preliminar (reconhece a demanda, mas ainda não há definição sobre os espaços).
Diante  do  exposto,  informou  que  a  demanda  do  PPIPA  foi  registrada  da  seguinte  forma:   1.
Adequações  Funcionais:   Instalação  de  gerador  para  o  Bloco  4C,  único  do  ICBIM  ainda  não
atendido; 2. Incremento de espaço físico (PPIPA/PPGBC): solicitam 31 módulos (Salas de defesa;
Salas de aula; Secretarias; Sala de reuniões; Laboratórios multiusuários; Biotério setorial; Salas de
apoio). Neste sentido, mediante desocupação eminente de parte do térreo do Bloco 4C pelo ICIAG,
que migrará para o Campus Glória, reforça que há necessidade de cadastro da demanda específica de
espaço físico solicitado em 2016. E assim, justifica que seria uma excelente oportunidade para agregar
o espaço físico do PPIPA em um só bloco, levando a secretaria, sala de reuniões e sala de aula para
este espaço, que poderia também albergar o almejado laboratório multiusuário e salas de apoio, bem
como sala de defesa. Em contrapartida, esta concessão seria condicionada a desocupação dos demais
espaços, mediante a reforma/adequação dos novos espaços. O colegiado aprovou por unanimidade o
ponto de pauta e, diante da solicitação apresentada, a coordenação encaminhará o pedido a Diretoria
da Unidade,  que possui  competência  para  encaminhar  a  solicitação para  a  Comissão permanente
institucional. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 6) Deliberação sobre disciplinas do PPIPA
em  2018/2  (0151663).  O  coordenador  escreveu  que,  com  a  aprovação  do  novo  regimento  do
programa,  o  anexo  único  da  resolução  que  prevê  a  total  reformulação  do  quadro  de  disciplinas.
Questionou o Colegiado se o programa implementará, já em 2018/2, o novo quadro de disciplinas,
ressaltando que haverá necessidade de compatibilização curricular (currículo novo X antigo), cadastro
de novas disciplinas, junto à DIRAC. Posto em discussão, o colegiado aprovou a deliberação das
novas disciplinas a partir do segundo semestre de 2018. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 7)
Adesão ao Edital Pró-Acompanhamento UFU (0348402). O coordenador apresentou ao Colegiado
Edital  PROPP  “Pró-Acompanhamento”,  que  objetiva  apoiar  os  Programas  de  Pós-graduação  na
melhoria da qualidade dos indicadores da pós-graduação na UFU, por meio do financiamento de
consultorias  de  profissionais  de  referencia  nas  respectivas.  O  coordenador  escreveu  que,
pessoalmente,  acredita  que  seja  uma ótima oportunidade  e  solicitou  ao  Colegiado  que,  mediante
discussão  favorável,  elencassem  possíveis  convidados,  que  deverão   necessariamente  possuir
conhecimento do sistema de avaliação de pós-graduação no país. Posto em discussão, a pauta foi
aprovada pela maioria do colegiado, sendo que a conselheira Eloísa se absteve. O colegiado sugeriu
os seguintes nomes: Augusto Schrank (UFRGS), Niels Olsen Câmara (ICB-USP), Ricardo Wagner de
Almeida Vitor (UFMG), João Santana Silva (Fiocruz), Leda Quercia Vieira (UFMG), Marcelo Torres
Bozza (UFRJ), Manoel Barral Neto (Fiocruz). Encerrado este item passou-se ao seguinte. 8) Dilação
de qualificação de mestrado (0466027). Foi apresentado pela Profa. Márcia Cristina Cury o pedido
de dilação de qualificação (anexo no processo SEI 23117.032718/2018-91) para o mestrando Douglas
Alves Pereira por um prazo de dois meses, para o mês de junho de 2018. Posto em votação, o pedido
foi aprovado. 9) Solicitação de defesa de mestrado (0467234). Solicitação do Prof. Sydnei Magno
da Silva para a defesa de mestrado de Eliane Martins Ferreira Abdias Dias, para o dia 18 de maio de
2018. Posto em votação o pedido foi aprovado pela maioria do colegiado, sendo que o Prof. Sydnei se
absteve. 10) Outros: Solicitação de trancamento geral de curso-mestrado. O coordenador solicitou
ao colegiado a inserção de um ponto de pauta sobre a desistência do discente de mestrado Pedro Zerri
David,  conforme  documento  listado  no  SEI.  Portanto,  indagou  ao  colegiado  se  aprova  para
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prosseguimento na tramitação do desligamento. Posto em discussão, em decorrência da manifestação
do discente, o pedido foi aprovado pelo Colegiado e tramitará aos setores competentes da UFU. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião no dia 18 de maio de 2018 as 15
horas,  da qual,  para  constar,  eu,  Luceleide de Freitas  Queiroz,  lavrei  a  presente  Ata,  que,  lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Wilson Patriarca Mineo, Presidente, em
07/07/2018, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Matias Pablo Juan Szabo, Membro de Colegiado,
em 09/07/2018, às 16:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Heber Leão Silva Barros, Membro de Colegiado, em
11/07/2018, às 09:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por José Roberto Mineo, Membro de Colegiado, em
12/07/2018, às 14:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0553485 e o código CRC 1E72CBAE.

Referência: Processo nº 23117.037249/2018-04 SEI nº 0553485
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