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ATA DE REUNIÃO
Ata da (214ª) ducentésima décima quarta reunião ordinária do Colegiado do Programa de PósGraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA, realizada no dia 24 de agosto de 2018,
sob a presidência do coordenador Pro tempore Prof. Dr. José Roberto Mineo. Participaram dos
assuntos em pauta contidos no processo SEI nº 23117.052064/2018-11 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 considerando o afastamento de um dos atuais membros do Colegiado do
Programa, Prof. Sydnei Magno da Silva, apresentou a Profa. Dra. Neide Maria da Silva nomeada para
compor o Colegiado do PPIPA em substituição ao Prof. Sydnei Magno da Silva. Na sequência, o
presidente em nome do colegiado ensejou boas vindas a Profa. Neide Maria da Silva e agradece aos
membros do colegiado e a secretaria. Reiterou ainda, a importância da Comissão de Gestão PROEX
frente a redução de recursos. O presidente iniciou os trabalhos e ordenou a pauta dentro da seguinte
sequencia: 1) Apreciação da Ata da reunião 213 (0660728). Após indagados pelo coordenador sobre
apreciação da ata, 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 Programa PRINT/CAPES
(Edital/capes n.41/2017) onde a UFU foi aprovada em 19º lugar entre 25 instituições selecionadas
nos Projetos Institucionais de Internacionalização que terá início em outubro/18 e recursos previsto de
12 milhões (4 anos). Oportunamente, falou que foi um sucesso o Workshop RNP (Rede Nacional de
Pesquisa) realizado em 23 de agosto/18, com o objetivo de solucionar e agilizar processos a partir da
construção de um novo aplicativo de solidariedade entre os PG`s (São 3 Universidades participantes:
UnB, UnP e UFU). Encerrou este item passou-se ao seguinte. 3) Ordem do dia. 3.1) Substituição de
membro do Colegiado (23117.058033/2018-74). O coordenador justificou que legalmente, por
motivo de licença saúde pode haver pedido de substituição de membro do colegiado e apresentou a
Portaria SEI DIRICBIM, nº17 de 23 de agosto de 2018 que nomeia a Profa. Dra. Neide Maria da
Silva para compor o Colegiado do PPIPA para o mandato até 15 de maio de 2019 em substituição ao
Prof. Sydnei Magno da Silva (Processo SEI 23117.058033/2018-74). Encerrou este item passou-se ao
seguinte. 3.2) Minuta dos Editais Mestrado e doutorado/2019 (0660691;0660715). O coordenador
apresentou ao colegiado a minuta dos referidos editais para sugestões. Após diversas correções
pontuais o colegiado aprovou os editais para envio a Propp até o dia 30 de agosto/18, e solicitou
enviar email aos docentes do ppipa com pedido de atualização do Curriculo Lattes considerando os
parâmetros para oferta de vagas/2019. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 3.3 Portaria de
recomposição da CG/PROEX (23117.059388/2018-81). O coordenador apresentou ao colegiado a
Portaria SEI DIRICBIM n.18 de 24 de agosto de 2018 que recompõe CG/PROEX/PPIPA para o
período de três anos, compreendido entre 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2021 nomeando os
docentes: 1) Prof. Dr. José Roberto Mineo (Presidente); 2) Profa. Dra. Eloísa Amália Vieira Ferro; 3)
Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó; 4) Profa. Dra. Neide Maria da Silva, e o representante discente,
doutorando Heber Leão Silva Barros. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 3.4) Lista de
transporte para o SBI. Foi apresentada lista dos discentes interessados no transporte para o
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Congresso da SBI em outubro de 2018 na cidade de Ouro Preto-MG. O coordenador manifestou que
diante da antecipada estimativa de 6 mil reais para aluguel de ônibus sugeriu um auxilio diário para
cada pós-graduando. Posto em discussão o Colegiado manifestou de acordo com a proposta de um
auxílio diário. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 3.6) Pedidos de bolsa com vínculo. Foram
apresentadas as solicitações de vínculo com anuência dos respectivos orientadores para o(a)s
doutorando (a)s Heber Leão Silva Barros (0616912), Iara Rossi Gonçalves (0616938) e Samuel Cota
Teixeira (0646994). Posto em votação, em consonância com as normas PROEX, o colegiado aprovou
os pedidos apresentados. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 3.7) Ad referendum. 3.7.1)
Solicitações de auxílios: Foram apresentados os pedidos de auxilio financeiro para os seguintes pósgraduandos: O Prof. Dr. José Roberto Mineo solicita recursos de bancada (PNPG/CAPES) para a
Doutora Carolina Salomão Lopes (0617006) para fins de pagamento de taxa de inscrição no 43º
Congresso Anual da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) no período de 1 a 4 de outubro em
Ouro Preto-MG; Dra. Ana Carolina Gomes Jardim solicita auxílio financeiro para a mestranda
Débora Moraes de Oliveira (0617036) para realização de experimentação fora de sede no período de
7 a 9 de agosto de 2018 no laboratório de química do Instituto de Biociências da UNESP em São José
do Rio Preto, SP. Dr. Matias Pablo Juan Szabó solicita recursos financeiros para a Doutora Maria
Marlene Martins (0647176) e o doutorando Vinicius da Silva Rodrigues (0647194) para
participação no Congresso de Parasitologia Veterinária a ser realizado em Londrina-PR nos dias 17 a
19 de setembro de 2018. Dra. Márcia Cristina Cury solicita auxílio financeiro para o mestrando
Douglas Alves Pereira (0666377) para fins de realização de experimentos fora de sede no
Laboratório de Rickettisiose do Hospital Veterinário da UFMT no período previsto de 03 a 15 de
setembro de 2018. Os pedidos foram referendados pelo colegiado, condicionado as normas de auxílio
financeiro PPIPA/2018, contido nos itens 5 e 6. E para Dra. Carolina Salomão condicionado a reserva
técnica PNPD. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 3.8) Ad referendum-Solicitação de
qualificação de doutorado. Prof. Marcelo José Barbosa Silva solicita qualificação para a doutoranda
Bruna Cristina Borges (23117.049717/2018-85), para o dia 24 de agosto de 2018. Posto em votação, o
pedidos foi referendado pelo Colegiado. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 3.9) Aprovação ad
referendum: 20) Solicitações de dilação de qualificação de doutorado. O Prof. Cláudio Vieira da
Silva solicita dilação de qualificação para a doutoranda Flávia Alves Martins até início do mês de
setembro de 2018 (0616722); Prof. Marcelo José Barbosa Silva dilação de qualificação para a
doutoranda Bruna Cristina Borges (0616690) para o dia 24 de agosto de 2018. Posto em votação, os
pedidos foram referendados pelo Colegiado. 3.10) Solicitações de defesa mestrado e doutorado.
Solicitação da Profa. Neide Maria da Silva para a defesa da doutoranda Natália Carnevalli de Miranda
(23117.047442/2018-45), para o dia 23 de julho de 2018; O coordenador Tiago Wilson Patriarca
Mineo assinou as cartas de solicitação de defesa para o(a)s mestrando(a)s Gabriela Gonçalves Mendes
(23117.047211/2018-31) para o dia 24 de julho de 2018, e Marco Miguel de Oliveira
(23117.048246/2018-98) para o dia 26 de julho de 2018. Prof. Tiago W.P. Mineo para os doutorandos
Patricio da Silva Cardoso Barros (23117.047310/2018-13) para o dia 27 de julho de 2018, e Eliézer
Lucas Pires Ramos (23117.048064/2018-17) para o dia 30 de julho de 2018. Posto em votação, todos
os pedidos foram referendados pelos membros do colegiado. Encerrou este item passou-se ao
seguinte. 3.11) Solicitações de aproveitamento de estudos. O coordenador suspendeu o item de
pauta para próxima reunião por motivo de despacho prévio. Encerrou este item passou-se ao seguinte.
3.12) Solicitações de homologação de defesa: O colegiado referendou para fins de emissão de
diploma a homologação de defesa de doutorado para o(a)s discentes: Marco Miguel de Oliveira
(23117.052288/2018-23); Fernanda Chaves de Oliveira (23117.047631/2018-18); Pedro Augusto do
Amaral (23117.049680/2018-95); Ester Cristina Borges Araújo (23117.046213/2018-11); Gabriela
Lícia dos Santos(23117.042158/2018-82); Patrício da Silva Cardoso Barros (23117.056249/2018-03).
Posto em votação o colegiado referendou os pedidos. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 3.13)
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Solicitações de encerramento de posdoc. O colegiado referendou o encerramento de matrícula
posdoc para a Dra. Paola Amaral de Campos (23117.045137/2018-19), término do projeto em 31 de
maio de 2018. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 3.14) Solicitação de matrícula posdocvoluntário. Solicitação de matrícula no Programa de Pós-doutorado da UFU junto ao PPIPA/ICBIM
de Paola Amaral de Campos (bolsa de apoio técnico Fapemig – BDTII-II), com início em 25/jun/2018
e término previsto para 25/jun/2019 sob orientação da Profa. Dra. Rosineide Marques Ribas
(23117.045223/2018-21). Submetido para votação o colegiado aprovou o pedido. Encerrou este item
passou-se ao seguinte. 4.Outros. Solicitação de inclusão de pauta para os seguintes pedidos: Auxílio
financeiro. Prof. Cláudio Vieira da Silva solicita ajuda de custo para o(a)s doutorando(a)s, Flávia
Alves Martins, Samuel Cota Teixeira e a mestranda Júlia de Gouvêia Santos para participação no 54º
Congresso da Sociedade Brasileira e Medicina Tropical nos dias 02 a 05 de setembro de 2018 na
cidade de Olinda-PE. Posto em votação o colegiado aprovou os pedidos, sendo um auxílio diário,
conforme as normas de auxílio financeiro PPIPA/2018, contido no item 6. Encerrou este item passouse ao seguinte. Solicitação de homologação de defesa: Apresentou para fins de emissão de diploma a
homologação de defesa de doutorado para a Dra. Marília Ferreira Andrade (23117.059383/2018-58).
O colegiado aprovou o pedido. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião
no dia 24 de agosto de 2018 às 16h e 30min. 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 Matias Pablo Juan Szabo, Membro de Colegiado,
em 03/04/2019, às 06:24, 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
03/04/2019, às 08:54, 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, Presidente, em 12/04/2019, às
11:56, 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 Neide Maria da Silva, Membro de Colegiado, em
12/04/2019, às 14:53, 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 Luceleide de Freitas Queiroz, Secretário(a), em
12/04/2019, às 15:05, 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 0784306 e o código CRC 8C9FD2F7.

Referência: Processo nº 23117.073458/2018-11
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