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ATA DE REUNIÃO

 

ATA DA 213ª REUNIÃO/2018 DO COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL

DE UBERLÂNDIA

 

Ata da  (213ª)  ducentésima décima terceira  reunião ordinária  do Colegiado do Programa de  Pós-
Graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA, realizada no dia 06 de julho do de
2018, sob a presidência do coordenador Prof.  Dr.  Tiago Wilson Patriarca Mineo. Participaram da
reunião, referente aos assuntos em pauta contidos no processo SEI nº 23117.037249/2018-04 e outros,
o coordenador, os membros do Colegiado biênio 2017-2019, os professores doutores: José Roberto
Mineo, Eloisa Amália Vieira Ferro, Matias Pablo Juan Szabó, e o representante discente doutorando
Heber Leão Silva Barros. O Presidente justificou ausência do Prof. Sydnei Magno da Silva, afastado
por licença médica. Na sequência, iniciou os trabalhos e manifestou a preocupação com o quantitativo
de ingresso no programa e perceptível redução nos últimos processos seletivos, e pediu ao colegiado
para sinalizar sobre alterações nos processos de captação de novos alunos. Em seguida, o coordenador
ordenou a pauta dentro da seguinte sequencia: 1) Apreciação da Ata da reunião 212 (0553485).
Após indagados pelo coordenador sobre apreciação da ata, e havendo somente observações quanto a
formatação  dos  espaços,  a  mesma  foi  aprovada  por  todos  os  membros  presentes  do  colegiado.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. 2) Informes. O coordenador falou sobre o comunicado por
email da PROPP que sinaliza até 30 de agosto/18 o prazo para submissão dos editais para o primeiro
semestre de 2019. Portanto, disse ao colegiado que providenciará o texto base dos editais de seleção e
de bolsa para o mestrado e doutorado. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 3) Solicitações de
aproveitamento de estudos.  Foi  apresentada  a  solicitação  de  aproveitamento  de  créditos  para  o
doutorando Heber Leão Silva Barros, sendo 55 créditos referentes a dissertação de mestrado e 22
créditos  referentes  à  produção  científica  dos  últimos  cinco  anos  (Processo  SEI
23117.038681/2018-12); e para a doutoranda Iasmin Aparecida Cunha Araújo, sendo 55 créditos
referentes a dissertação de mestrado e 10 créditos referentes à produção científica dos últimos cinco
anos (Processo SEI 23117.037300/2018-70). Posto em votação, os pedidos foram aprovados pelos
membros presentes do Colegiado. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 4) Homologações dos
resultados dos editais  de bolsa de mestrado e doutorado (0557955; 0557956).  O  coordenador
apresentou ao colegiado o resultado da seleção de bolsas 2018/2 (mestrado e doutorado) e afirmou que
haverá liberação de quatro cotas de bolsas para o doutorado (2 CAPES, 1 CNPq e 1 FAPEMIG) e
quatro cotas de bolsas para o mestrado (3 CAPES e 1 CNPq). Portanto, antecipou que haverá sobra de
2 bolsas de doutorado e faltará uma bolsa para o mestrado, porém indagou ao colegiado se faz a
conversão de doutorado para o mestrado.  E falou ainda sobre a  situação geral  de bolsas para as
próximas seleções com razoável equilíbrio entre vagas ofertadas e distribuição de bolsas. Foi alertado
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aos membros presentes que a vacância de bolsa FAPEMIG pode levar ao recolhimento sem retorno da
cota; e, da classificação justa e meritocrata na distribuição de bolsa. E ainda, o coordenador alertou
que  será  solicitado  comprovação  de  desistência  de  vínculo  empregatício  para  candidato(a).  Por
último, o coordenador coloca em votação os resultados dos editais de concessão de bolsas mestrado e
doutorado  2018/2,  sendo  aprovada  a  classificação  emitida  pela  Comissão  de  bolsa  do  programa.
Encerrou este item passou-se ao seguinte. 5) Minuta de Edital de Professor Visitante no ICBIM
(0531793). O coordenador apresentou a minuta de edital  específico para contratação de professor
visitante no âmbito do ICBIM (Biocel e PPIPA), elaborado conforme modelo da PROGEP, e análise
curricular nos últimos 05 anos na área do concurso (processo n.23117.037249/2018-04). Em seguida,
colocou o texto para discussão do colegiado. Posto em votação o texto foi aprovado pelos Membros
presentes  do  CPPIPA.  Encerrou  este  item  passou-se  ao  seguinte.  6)  Proposta  da  UFAC  para
elaboração  conjunta  de  projeto  PROCAD/CAPES.  O  coordenador  mencionou  o  convite  da
Universidade Federal do Acre para elaboração do projeto em cooperação. Informou, contudo, sobre a
necessidade de nomeação de comissão específica do Programa para submissão de propostas até 16 de
julho/18. Assim, o coordenador pediu ao Colegiado sugestões de nomes de docentes para coordenar a
interface do PPIPA no projeto PROCAD/CAPES (Edital CAPES 21/2018). O Colegiado sugeriu os
nomes dos professores Dr. José Roberto Mineo, Dr. Jair Pereira da Cunha Júnior e Dr. Matias Pablo
Juan Szabó. As sugestões foram aprovadas por todos os membros e, em consequência, será solicitada
emissão de Portaria de nomeação pelo Diretor do ICBIM. Encerrou este item passou-se ao seguinte.
7) Solicitações de auxílios: Foi apresentado carta de solicitação da Rede de Biotérios de Roedores da
Universidade Federal de Uberlândia (0541720), com pedido de apoio do PPIPA no valor de 3 mil
reais  para  realização  do  I  Simpósio  de  Bioterismo da  Universidade.  Em contrapartida,  o  evento
oferece 5 vagas para participação nos cursos práticos contidos no evento e 30 vagas para inscrições
em palestras. Após análise da pauta, o pedido de auxílio foi posto em votação. O Colegiado aprovou a
concessão  de  apoio  ao  evento  nos  valores  solicitados,  em  troca  da  contrapartida  explicitada.  O
representante discente Heber Leão ficou encarregado de realizar a interlocução com o corpo discente
sobre  os  critérios  de  distribuição  das  vagas.  Encerrou  este  item passou-se  ao  seguinte.  7.1)  Na
sequência,  o  coordenador  leu  o  pedido  de  auxílio  apresentado  pela  Profa.  Márcia  Cristina  Cury
(0538962; 0538989; 0554353) que solicita pagamento de prestação de serviços de sequenciamento de
100 amostras do projeto da doutoranda Camila Oliveira Silva Barbosa com a proposta comercial
apresentada no valor de R$1.850,00 e, anexo a justificativa. Posto em discussão e verificado as regras
vigentes,  o  Colegiado  aprovou  o  pedido,  condicionando-o  a  disponibilidade  orçamentária,
apresentação de relatório detalhado de execução do serviço, bem como emissão de Nota Fiscal e
boleto dentro das normas da CAPES, ressaltando-se que não há a possibilidade de pagamento anterior
a  execução  dos  serviços.  Encerrou  este  item passou-se  ao  seguinte.  8)  Vacância  na  função  de
Coordenador  do  PPIPA  (23117.044059/2018-35).  O  coordenador  Prof.  Dr.  Tiago  W.P.  Mineo
solicita  ao  Colegiado  a  sua  exoneração  da  função  de  Coordenador  eleito  do  Programa  de  Pós-
graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas. Tal pedido justifica-se por sua atuação como
Professor Visitante na UCLA, Los Angeles, Califórnia, EUA, entre 01 de setembro/18 a 31 de agosto
de 2019, conforme comprovado por despacho do Reitor publicado no D.O.U n. 122 de 27 de junho de
2018 seção 2. O colegiado referenda o pedido. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 9) Eleições
internas para coordenador pro tempore e definição de seu substituto legal. O Regimento Geral da
UFU  dispõe  em  seu  Art.  80  que  “Nos  afastamentos,  impedimentos  ou  vacância  do  cargo  de
coordenador de programa de pós-graduação, a coordenação será exercida por um dos membros do
colegiado  do  programa,  eleito  entre  seus  pares...”.  Posto  em  discussão  e  posterior  votação,  o
Colegiado elegeu para a função de coordenador pro tempore o Prof. Dr. José Roberto Mineo e indicou
para seu substituto legal o Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó, a serem nomeados para a nova função a
partir de 01 de agosto de 2018. 10) Carta de auxílio financeiro (0560474). O Prof. Jonny Yokosawa

SEI/UFU - 0671385 - Ata de Reunião https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...

2 of 5 16/04/2019 11:39



e a mestranda Camila Alves dos Santos solicitam ajuda de custo para participação da discente no III
Congresso Latino Americano de Acarologia e VI Simpósio Brasileiro de Acarologia a ser realizado
nos dias 29/7 a 02/08/2018 em Pirenópolis, Goiás. Com base nas normas de auxílios financeiros do
Programa o pedido foi posto em votação e o Colegiado aprovou a concessão de um auxílio diário para
Camila Alves dos Santos. Encerrou este item passou-se ao seguinte. Aprovações ad referendum: 11)
Implementação de disciplinas do novo regimento interno do PPIPA (23117.024021/2017-65) e
(23117.039157/2018-51-Grade  curricular  2018/2).  O  coordenador  apresentou  ao  Colegiado  o
processo de implementação do novo regimento interno com 237 páginas e a grade de disciplinas do 2º
semestre de 2018. Posto em discussão, o Colegiado aprovou a nova grade curricular para o segundo
semestre de 2018, seguindo as diretrizes anteriormente discutidas na 212a. reunião do ColPPIPA.
Encerrou este item passou-se ao seguinte. 12) Seleção de ingressantes para os cursos de mestrado e
doutorado, cronograma 2 (0504450; 0504383; 0539217; 0539218). O coordenador apresentou ao
Colegiado o resultado final da seleção de mestrado e doutorado para o 2º semestre de 2018. Posto em
votação,  o  Colegiado  referendou  os  processos  seletivos  conduzidos  pelas  respectivas  bancas
examinadoras. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 13) Carta de trancamento geral do curso
de mestrado (0508086). Conforme assunto previamente deliberado (212a. reunião do ColPPIPA, item
10),  o  coordenador  leu  a  carta  apresentada  pelo  discente  Pedro  Zerri  David  que  comunica  o
trancamento geral do curso de mestrado. Posto em votação o pedido foi referendado pelo colegiado a
partir de julho de 2018 para tramitação de desligamento junto a Diretoria Acadêmica.  14) Auxilio
financeiro para participação em eventos. O coordenador apresentou os seguintes pedidos ao Comitê
Gestor do PROEX/PPIPA: o Prof. José Roberto Mineo, solicita apoio financeiro para pós-doutoranda
Caroline Martins Mota participar de curso de Biologia do Parasitismo, entre 16 de junho a 5 de agosto
em Massachusetts, Estados Unidos (limitado a 4 auxílios diários), (0500089; 0507697); solicitação do
Prof. Tiago Mineo para doutoranda Vanessa dos Santos Miranda participar do evento “Toll 2018”, de
6 a 9 de junho em Portugal (limitado a um auxílio diário) (0500099; 0508000); e duas solicitações da
Profa.  Eloísa Amália Vieira Ferro,  que reivindica apoio financeiro para a pós-doutoranda Priscila
Silva Franco se inscrever no I Simpósio de Bioterismo na UFU de 8 a 10 de agosto/18 (0516626) e
Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Imunologia em Ouro Preto, a ser realizado entre os dias
01  a  4  de  outubro  de  2018  (0516611).  Posto  em  votação  os  pedidos  foram  referendados  pelo
Colegiado. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 15) Auxílio financeiro para treinamento fora
de sede. O coordenador apresentou o pedido do Prof. Olindo Assis Martins Filho ao Comitê Gestor
do PROEX/PPIPA que solicita apoio financeiro para a doutoranda Thádia Evelyn de Araújo realizar
experimentos no Centro de Pesquisas René Rachou (Fiocruz/MG), de 8 a 13 de julho/18, em Belo
Horizonte, Minas Gerais. Posto em votação o colegiado referendou o pedido (limitado a um auxílio
diário e reembolso de passagem terrestre) (0500128). Encerrou este item passou-se ao seguinte. 16)
Solicitação de pagamento de taxa de publicação de artigo. Foi apresentado o pedido da Profa. Dra.
Rosineide Marques Ribas que reivindica ao Comitê Gestor do PROEX/PPIPA apoio financeiro para
pagamento de taxas de publicação de artigo (0500115; 0501381; 0533450; 0533471; 0508010) na
Revista “PLOS ONE”, Qualis B1 no valor de US$200,00 (R$819,68). Posto em votação o colegiado
referendou o pedido. Encerrou este item passou-se ao seguinte.  17) Solicitação de pagamento de
revisão/editoração de artigo científico. O coordenador leu os seguintes pedidos de apoio financeiro
apresentados ao Comitê Gestor do PROEX/PPIPA: a Profa. Dra. Rosineide Marques Ribas, solicita o
pagamento de revisão de artigo no valor de £14,33 (0541105; 0541467); a Profa. Eloisa A. V. Ferro
solicita o pagamento de revisão do inglês em artigo pela Proof-Reading-Service.com no valor de
US$86,31  (0523984;  0528891).  Posto  em votação  os  pedidos  foram referendados  para  posterior
apresentação de fatura e invoice. Encerrou-se este item e passou-se ao seguinte. 18) Solicitações de
qualificação (mestrado e doutorado). Foram apresentados os pedidos de qualificação, assinados pelo
coordenador  Prof.  Tiago  Mineo,  para  a(o)s  mestranda(o)s  Gabriela  Gonçalves  Mendes
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(23117.040143/2018-80); e Marco Miguel de Oliveira (23117.042356/2018-46) para os dias 27 e 28
de junho de 2018, respectivamente. E, a Profa. Rosineide Marques Ribas solicita qualificação para a
doutoranda Iara Rossi Gonçalves para o dia 29 de junho de 2018 (23117.041334/2018-69). Posto em
votação,  todos  os  pedidos  foram  referendados.  Encerrou  este  item  passou-se  ao  seguinte.  19)
Solicitações de defesa (mestrado e doutorado). Solicitações da Profa. Julia Maria Costa Cruz para
as defesas da mestranda Camila Almeida Lopes (23117.039967/2018-15), para o dia 27 de julho de
2018; e para o doutorando José Eduardo Neto de Souza (23117.037116/2018-20) no dia 30 de julho
de  2018.  Prof.  Marcelo  José  Barbosa  Silva  para  o  mestrando  Pedro  Augusto  do  Amaral
(23117.034116/2018-78)  para  o  dia  29  de  maio  de  2018.  Profa.  Neide  Maria  da  Silva  para  a
doutoranda Ester Cristina Borges Araújo (23117.037555/2018-32) para o dia 25 de junho de 2016.
Posto  em votação,  todos  os  pedidos  foram referendados  pelos  membros  presentes  do  colegiado.
Encerrou este  item passou-se ao seguinte.  20) Solicitações de dilação de qualificação e  defesa.
Solicitações da Profa. Neide Maria da Silva referente dilação de qualificação para as doutorandas
Layane  Alencar  Costa  Nascimento  até  15  de  setembro  de  2018  (0547735;  0552894);  e  Marisol
Patricia Pallete Briceño por um prazo de 6 meses (jan/19), (0529225; 0530172). Prof. Paulo Rogério
de Faria pede a dilação de qualificação e defesa para doutoranda Daniella Cristina Borges em até 5
meses (a partir de junho/18), previsto para outubro/18 (0500146; 0508067); Profa. Márcia Cristina
Cury solicita dilações de qualificação para a doutoranda Camila Oliveira Barbosa por um prazo de 6
meses (jan/19), (0524019; 0528917); e de defesa para o mestrando Douglas Alves Pereira por um
prazo  de  3  meses  (out/18),  (0536240;  0536774).  Posto  em  votação,  todos  os  pedidos  foram
referendados pelo colegiado. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 21) Atraso na realização do
exame  geral  de  qualificação.  O  coordenador  informou  ao  colegiado  que  emitiu  cartas  aos
orientadores e discentes com atraso no exame de qualificação, sendo as doutorandas Bruna dos Anjos
Pultz (0547740; 0552647); Layane Alencar Costa Nascimento (0547735; 0552894); Bruna Cristina
Borges (0547739) e Flávia Alves Martins (0547745). Em consequência, o coordenador leu a carta do
Prof. Marcelo José Barbosa Silva que comunica a desistência de orientação de Bruna dos Anjos Pultz.
Posto em discussão, o Colegiado do PPIPA solicitou notificar a discente Bruna Pultz, solicitando sua
manifestação sobre a continuidade ou não no curso de doutorado. Em caso afirmativo, o Colegiado
pede a comunicação formal sobre novo orientador e projeto de pesquisa, dentro do prazo de 30 dias
corridos a partir desta data. Adicionalmente, pede-se a discente e seu novo orientador, em caso de
continuidade no curso, que se manifestem quanto ao compromisso de cumprimento dos prazos de
qualificação e defesa originais, conforme normas do Programa. E, para as doutorandas Bruna Cristina
Borges e Flávia Alves Martins, solicitou comunicar as discentes que formalizem os pedidos de dilação
junto  ao  Colegiado.  Já,  a  doutoranda  Layane  Nascimento  formalizou  o  pedido  de  dilação  de
qualificação (item 20). 22) Solicitação de homologação de defesa: O colegiado referendou, para fins
de emissão de diploma, a homologação de defesa de doutorado para a discente Thaise Lara Teixeira
(23117.035226/2018).  Encerrou  este  item  passou-se  ao  seguinte.  23)  Solicitação  de  matrícula
posdoc. Solicitação de matrícula no Programa de Pós-doutorado da UFU junto ao PPIPA/ICBIM de
Thaise Lara Teixeira (bolsa CNPq), com início em 02/jun/2018 e término previsto para 31/mai/2019,
sob supervisão do Prof. Dr. Cláudio Vieira da Silva (23117.039480/2018-57). Portanto, submetido
para votação o colegiado aprovou o pedido apresentado. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 24)
Solicitações de encerramento de posdoc. O colegiado referendou o encerramento de matrícula (05
mar/18) de posdoc para as Dra(s). Sabrina Royer (23117.041261/2018-13) e Idessânia Nazareth Costa
(31 de maio de 2018) (23117.039314/2018-28). Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por
encerrada a reunião no dia 06 de julho de 2018 as 10h e 50min. da qual, para constar, eu, Luceleide de
Freitas Queiroz, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente. 
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Documento assinado eletronicamente por Heber Leão Silva Barros, Membro de Colegiado, em
24/09/2018, às 13:47, 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 26/11/2018, às 10:13, 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 Eloisa Amália Vieira Ferro, Membro de Colegiado,
em 26/11/2018, às 13:48, 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 Tiago Wilson Patriarca Mineo, Presidente, em
26/11/2018, às 15:50, 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
26/11/2018, às 22:25, 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 0671385 e o código CRC 440648DC.

Referência: Processo nº 23117.052064/2018-11 SEI nº 0671385
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