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ATA DE REUNIÃO

ATA DA [215]ª reunião/[2018] DA(O) Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e
Parasitologia Aplicadas DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Ata da (215ª) ducentésima décima quinta reunião ordinária do Colegiado do Programa de PósGraduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA, realizada no dia 01 de novembro 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, Matias Pablo
Juan Szabó, Neide Maria da Silva, e o representante discente doutorando Heber Leão Silva Barros. O
Prof. José Roberto Mineo justificou ausência da Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro. O Presidente
cumprimentou e agradeceu a presenças dos membros presentes. O presidente justificou a morosidade
da reunião em função das reuniões no CTC/CAPES pelo volume de trabalho entre deliberações,
preventivos e ajustes que antecederam as eleições (2018). Primeiramente, iniciou os trabalhos e
ordenou a pauta dentro da seguinte sequencia: 1) Apreciação da Ata da reunião 214 (0784306).
Após indagados pelo coordenador sobre apreciação da ata, a mesma foi previamente aprovada sob
aguardo de correções e sugestões pelos membros do colegiado. E, será solicitado ao diretor do
Instituto acesso ao Colcoipa para a Profa. Neide Maria da Silva. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. 2) Informes. O coordenador falou sobre o Seminário CAPES que será realizado em
julho/agosto/2019 que discutirá os “rumos da avaliação” nominado de “Reunião do Meio Termo”; e
convidou um membro docente do colegiado para representar o programa no seminário. Em seguida
leu os pontos de mudança na proposta de auto avaliação dos PPG´s, sendo três grandes pilares: 1) o
Qualis; 2) a ficha de avaliação simplificada, e 3) inserção de olhares externos (os programas 6/7
avaliado por instituições internacionais). O coordenador enviou por email a todos os docentes do
programa a “Proposta de aprimoramento de avaliação dos PG/CAPES” e informações diversas sobre
o sistema de avaliação da Pós-graduação e as diretrizes de nova ficha de avaliação. Em seguida o
coordenador leu o Oficio nº693/2018-CAD/CGSI/DPB/CAPES (endereçado ao Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-graduação) que comunica o cancelamento de bolsa/CAPES de aluno(a) do programa
por sanção imposta pelo Regulamento da Demanda Social (Portaria Capes nº76, de 14 de abril de
2010), fez o histórico do assunto e informou que o(a) aluno(a) está ciente do processo. Neste sentido,
o colegiado discutiu possibilidade de alocação de bolsa vaga FAPEMIG. Encerrado este item passouse ao seguinte. 3) Ordem do dia. 3.1) Portaria CAPES n. 206, 4 set/2018/obrigatoriedade-citaçãoCAPES (0784405). O coordenador leu o Oficio Circular nº 87/2018-CEX/CGSI/DPB/CAPES que
orienta sobre a Portaria CAPES n. 206 ao mencionar sobre a obrigatoriedade de citação da CAPES
nos trabalhos realizados com apoio financeiro da CAPES (incluindo agradecimentos nos anais), e
solicitando aos programas de pós-graduação que divulguem o teor da portaria entre os membros
docentes e discentes. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 3.2) Ofício CAPES Minter e
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Dinter. O coordenador falou sobre a nova forma de seleção direta para o Minter e Dinter (Ofício
Circular nº5/2018-DAV/CAPES de 14 de março de 2018, item 8) que flexibiliza acesso de atuação
interinstitucional, pois, de acordo com o ofício em referência, o cadastro das turmas (Minter e Dinter)
poderão ser feito pelo coordenador do programa e chancelados pelo Pró-Reitor de Pós-graduação da
Instituição Promotora. E ainda, reafirmou continuar gestão institucional para viabilizar o fluxo
contínuo para o ingresso de candidatos externos, se necessário emitir a retificação dos Editais/2019.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. 3.3) Encaminhamento: situação discente
(23117.045889/2018-80). Foi explanado breve histórico sobre o afastamento de doutorando(a) do
curso conforme ata 213ª item 21 (processo 23117.037249/2018-04) e processo supra citado onde o
colegiado solicita comunicação formal do(a) discente. Portanto, não havendo manifestação até o
presente momento, novamente, o coordenador solicita autorização do colegiado para envio de nova
solicitação sob o aviso de possíveis consequências para o(a) aluno(a) tendo em vista que a CAPES
poderá a qualquer tempo solicitar o ressarcimento de bolsista em caso de desistência o curso. Posto
em votação, o colegiado aprovou o envio da carta por email e cópia física registrado com “AR” via
correio. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 3.4) Cartas de orientação
(0784494;0784519;0784576). Foram apresentados os seguintes pedidos: Prof. Jair Pereira da Cunha
Júnior solicita coorientação para a doutoranda Hellen Dayane Silva Borges pelo Prof. Dr. Ernesto
Akio Taketomi (0784494); Prof. José Roberto Mineo a coorientação para o mestrando Lucas
Vasconcelos Soares Costa pela Dra. Carolina Salomão Lopes (0784519); e o Prof. Claudio Vieira da
Silva a coorientação para a doutoranda Mylla Spirandelli da Costa pela Dra. Thaise Lara Teixeira
(0784576). Posto em votação o colegiado deferiu os pedidos apresentados. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. 4) Pedidos de auxílio financeiro para participação em eventos. O
coordenador apresentou os seguintes pedidos ao Comitê Gestor do PROEX/PPIPA: para participação
no XLIII Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI Immuno 2018), entre 01 a 5 de
outubro/2018 em Ouro Preto, Minas Gerais (limitado a 01 auxílio diário), foram: 1- o Prof. Olindo
Assis Martins Filho, solicita apoio financeiro para pós-doutoranda Thádia Evelyn de Araújo
(0784655); 2-solicitação do Prof. Jair Pereira da Cunha Junior para doutoranda Hellen Dayane Silva
Borges (0784681); 3-Solicitação da Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro Para a Dra. Priscila Silva
Franco (0784751); 4-solicitação da Profa. Bellisa de Freitas Barbosa para mestranda Alessandra
Monteiro Rosini (0784710); 5-duas solicitações da Profa. Neide Maria da Silva, que reivindica apoio
financeiro para as doutorandas Marisol Patrícia Pallete Briceño e Yusmaris Josefina Cariaco Sifontes
(0784785 e 0784776); 6-solicitação do Prof. José Roberto Mineo para a doutoranda Tamires Lopes
Silva (0784824); e 7- Prof. Ernesto Akio Taketomi para o doutorando Vinícius José de Oliveira
(0784840); para o IX Congresso da Sociedade Paulista de Parasitologia que será realizado no período
de 07 a 09 de dezembro, em Campinas, São Paulo foram apresentados os seguintes pedidos:
solicitação do Prof. Sydnei Magno da Silva e Profa. Michelle Aparecida Ribeiro de Freitas para o(a)s
doutorandos(a)s Iasmin Aparecida Cunha Araújo, Karen Ferraz Faria e Marco Miguel de Oliveira
(0789004); solicitação da Profa. Julia Maria Costa Cruz para as mestrandas Bruna Patrícia do Couto e
Luisa Queiroz Corrêia (0789020); solicitação do Prof. Luiz Ricardo Goulart filho para a doutoranda
Kelem Cristina Pereira (0788974); para o XXIV Congresso Latinoamericano de Microbiologia,
promovido pela Asociación latinoamericana de Microbiologia, no Centro de Eventos y Convenciones
Centroparque, localizado no Parque Araucano, em Santiago (Chile) de 13 a 16 de novembro de 2018,
solicitação da Profa. Rosineide Marques Ribas (0788867) para o mestrando Vinícius Lopes Dias e
para o(a)s doutorando(a)s Luiz Gustavo Machado, Iara Rossi Gonçalves e a posdoc Paola Amaral de
Campos; e, para o XII Congresso Del Cono Sur de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e
Inmunologia, a ser realizado nos dias 09 e 10 de novembro de 2018, na cidade de Montevidéu,
Uruguai, solicitação do Prof. Ernesto Akio Taketomi para o(a)s mestrando(a)s Laura Alves Ribeiro
Oliveira (0833957) e Alessandro Sousa Corrêa (0833986). Posto em votação todos os pedidos foram
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aprovados pelo Colegiado, condicionado a apresentação do aceite do trabalho para aqueles que estão
pendentes, Profa. Julia Maria Costa Cruz, Prof. Luiz Ricardo Goulart e Profs. Sydnei Magno da
Silva/Michelle de Freitas. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 4.2) Auxilio financeiro confecção de banners. O coordenador apresentou as notas fiscais emitidas pela WS gráfica digital
referente confecção de 9 banners no valor de R$315,00, sendo 35 reais cada. Posto em votação a
confecção dos banners foi aprovada pelo Colegiado. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 5)
Solicitação de revisão de artigo. O coordenador leu o pedido apresentado pelo Prof. Cláudio Vieira
da Silva (23117.063377/2018-03) que solicita o pagamento parcial (USD 200) referente a taxa de
correção da língua inglesa no artigo científico que será submetido ao Journal Frontiers in Cellular and
Infection Microbiology, sendo parte do trabalho de Doutorado de Thaise Lara Teixeira. Posto em
votação o pedido foi aprovado pelo Colegiado condicionado a apresentação da documentação
estabelecida. 6) Solicitação de dilação de defesa de doutorado. O Prof. Paulo Rogério de Faria
solicita dilação de defesa para a doutoranda Daniella Cristina Borges para o dia 20 de dezembro de
2018 (0791722). Posto em votação o pedido foi aprovado pelo Colegiado. Encerrou este item passouse ao seguinte. 7) Solicitações de qualificação mestrado/doutorado. O Prof. Cláudio Vieira da Silva
solicita exame de qualificação para a doutoranda Aline Alves da Silva para o dia 17 de setembro de
2018 (23117.063713/2018-18); Profa. Julia Maria Costa Cruz solicita qualificação para o mestrando
Guilherme Carrara Moreira Paiva (23117.068891/2018-27)) para o dia 26 de outubro de 2018. Profa.
Márcia Cristina Cury solicita qualificação para o mestrando Douglas Alves Pereira
(23117.072842/2018-99) para o dia 17 de outubro de 2018. Prof. Paulo Rogério de Faria solicita
qualificação para a doutoranda Daniella Cristina Borges (23117.074246/2018-43) para o dia 29 de
outubro de 2018. Posto em votação, os pedidos foram aprovados pelo Colegiado. Encerrou este item
passou-se ao seguinte. 8) Solicitação de defesa de mestrado. A Profa. Márcia Cristina Cury solicita
a defesa para o mestrando Douglas Alves Pereira para o dia 31 de outubro de 2018
(23117.074774/2018-01). Posto em votação o pedido foi aprovado pelo Colegiado. Encerrou este item
passou-se ao seguinte. 9) Solicitação de defesa de doutorado. O Prof. Cláudio Vieira da Silva
solicita a defesa para o doutorando Samuel Cota Teixeira para o dia 21 de setembro de 2018
(23117.059430/2018-63). Posto em votação o pedido foi aprovado pelo Colegiado. 10) Solicitação de
homologação de defesa: O colegiado referendou, para fins de emissão de diploma, a homologação de
defesa de mestrado para a discente Camila de Almeida Lopes (23117.065838/2018-74); as
homologações de doutorado para o discente José Eduardo Neto de Sousa (23117.074888/2018-42);
Samuel Cota Teixeira (23117.075339/2018-95) e Hélio Lopes da Silveira (23117.076246/2018-88).
Encerrou este item passou-se ao seguinte. Posto em votação, os pedidos foram aprovados pelos
membros presentes do Colegiado. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 11) Solicitações de
aproveitamento de estudos. Foi apresentada a solicitação de aproveitamento de créditos para o(a)s
doutorando(a)s Vanessa dos Santos Miranda, sendo 55 créditos referentes a dissertação de mestrado
e 23 créditos referentes à produção científica dos últimos cinco anos (Processo SEI
23117.051476/2018-34); para a doutoranda Vanessa Rezende de Sousa Silva, sendo 55 créditos
referentes a dissertação de mestrado e 17 créditos referentes à produção científica dos últimos cinco
anos (Processo SEI 23117.046119/2018-54 e 23117.051523/2018-40); para a doutoranda Jéssica
Peixoto Rodrigues, sendo 3 créditos referentes à produção científica dos últimos cinco anos
(Processo SEI 23117.038095/2018-60); e para o doutorando Luiz Gustavo Machado, sendo 1,5
créditos referentes à produção científica dos últimos cinco anos (Processo SEI
23117.035821/2018-92). Posto em votação, os pedidos foram aprovados pelos membros presentes do
Colegiado. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 12 Outros. 1) Pedido de ajuda de custo –
serviço científico. Profa. Dra. Ana Carolina Gomes Jardim (0853045) solicita auxílio financeiro para
pagamento de serviço científico (síntese de peptídeos) no valor de R$2.950,00. Por motivo de
limitação financeira e a incerteza dos prazos para vinda de recursos (próximo ano) o colegiado
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recomenda direcionar o pedido ao Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart Filho que desenvolve projeto
"contra o virus ZIKA". O coordenador se prontificou, contato prévio com o Prof. Luiz Ricardo
Goulart. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião no dia 01 de novembro
de 2018 às 10h e 40min. da qual, para constar, eu, Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei a presente Ata,
que, lida e aprovada, vai por todos o conselheiros assinada eletronicamente, Prof.(a)s Dr.(a)s José
Roberto Mineo, Matias Pablo Juan Szabó, Neide Maria da Silva, e o doutorando Heber Leão Silva
Barros.
Documento assinado eletronicamente por Heber Leão Silva Barros, Membro de Colegiado, em
04/02/2019, às 14:50, 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 Neide Maria da Silva, Membro de Colegiado, em
04/02/2019, às 15:06, 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 04/02/2019, às 18:13, 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 José Roberto Mineo, Membro de Colegiado, em
07/02/2019, às 18:35, 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 0925266 e o código CRC 77F26CBE.
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