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ATA

ATA DA [216]ª REUNIÃO/[2018] DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA APLICADAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em 21 de dezembro de 2018, às 9:30 horas, na Sala de Reuniões do PPIPA, 2B216 Bloco 2B, Campus
Umuarama, situada nas dependências da UFU - Bairro Umuarama, Uberlândia/MG, teve início a
216 reunião do ColPPIPA do ano de 2018, sob a Presidência do coordenador substituto Prof. Dr.
Matias Pablo Juan Szabó, estando presentes os Conselheiro(a)s Profa. Dra. Eloisa Amália Vieira
Ferro, Profa. Dra. Neide Maria da Silva, e o representante discente doutorando Heber Leão Silva
Barros citados no final desta Ata. Justificadas as ausências (por motivo de saúde) do Prof. Dr. José
Roberto Mineo, coordenador do programa e presidente do colegiado. A reunião transcorreu da
seguinte forma: O Presidente substituto cumprimentou e agradeceu aos membros presentes. E,
imediatamente, iniciou os trabalhos de acordo com a pauta na seguinte sequencia: 1) Apreciação da
Ata da reunião 215 (0925266). Após indagados pelo coordenador substituto sobre apreciação da ata,
a mesma foi aprovada sob aguardo de correções no item 3.2 e, sugestões pelos membros do colegiado.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. 2) Informes. O coordenador indagou aos membros
presentes se havia algum informe a ser apresentado, não havendo nenhum informe passou-se ao item
seguinte. 3) Ordem do dia. 3.1) Desistência: discente (23117.045889/2018-80). O colegiado decidiu
retirar o item da pauta dada a necessidade de informações adicionais para sua avaliação correta.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. 3.2) Dilação de prazo de defesa: retroativo 2013/2014.
Considerando a necessidade de formalizar prazos que foram estendidos em defesa de doutorado, o
colegiado do programa na 216ª reunião ordinária aprovou, com efeitos retroativos, as solicitações na
dilação de prazo para defesa de tese de doutorado, para: 1) Hélio Lopes da Silveira, de acordo com
pedido feito pela orientadora, Profa. Dra. Divina Aparecida de Oliveira Queiroz. Portanto, o discente
teve seu prazo estendido até 31 de agosto de 2013 para finalização do curso de doutorado; e 2) para
Elias José de Oliveira, de acordo com pedido feito pelo orientador Prof. Dr. Paulo Pinto Gontijo
Filho. O discente teve seu prazo estendido até 31 de março de 2014 para finalização do curso de
doutorado. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 3.3) Grade de disciplinas 2019 (0925484). Foi
apresentado ao colegiado do programa a grade de disciplinas 2019/1. A grade de disciplina foi
aprovada com o pedido de inclusão da disciplina IPA91-Seminários em Imunopatologia. Encerrado
este item passou-se ao seguinte. 3.4) Cartas de orientação (0925562, 0925571). Foram apresentados
os seguintes pedidos: Prof. Claudio Vieira da Silva solicita coorientação para o doutorando Cassiano
Costa Rodrigues pela Dra. Thaise Lara Teixeira (0925562); Prof. Ernesto Akio Taketomi a
coorientação para o mestrando Alessandro Sousa Correa pela Dra. Juliana Silva Miranda (0925571).
Posto em votação o colegiado deferiu os pedidos apresentados. Encerrado este item passou-se ao
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seguinte. 3.5) Bancas de seleção 2019/1. O coordenador substituto solicitou ao colegiado sugestão de
nomes para composição das bancas examinadoras do processo seletivo de mestrado e doutorado
2019/1. Para o mestrado sugeriu os seguintes nomes: uma aluna posdoc do programa, a confirmar;
Profa. Ana Carolina Jardim; Prof. Jonny Yokosawa e o Prof. Matias Pablo Juan Szabó; para o
doutorado, o(a)s seguintes professore(a)s: Bellisa de Freitas Barbosa; Marcelo José Barbosa Silva;
José R. Mineo; Neide Maria da Silva, Rosineide Marques Ribas e Devid William da Fonseca Batistão.
Todos os nomes sugeridos serão consultados, posteriormente, para fins de emissão de Portaria pelo
Diretor do Instituto. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 4) Pedidos de auxílio financeiro: 4.1.
Publicação de artigo. O coordenador leu o pedido apresentado pelo Prof. Marcelo José Barbosa Silva
(23117.083594 /2018-10) que solicita auxílio financeiro para a publicação do artigo científico no
periódico "Tumor Biology", Qualis B1 da área de avaliação CBIII da CAPES, no valor de
US$1,000.00. A publicação faz parte dos resultados do trabalho de conclusão do mestrado da egressa
Iêda Cristina Fonseca do PPIPAICBIM/UFU. Posto em votação o pedido foi aprovado pelo
Colegiado com base no item 2 das normas de auxílios financeiros do PPIPA (2018), condicionado a
apresentação da documentação estabelecida. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 4.2. Revisão
de artigo. O coordenador leu os pedidos apresentados pelo(a)s Prof(a)s. Eloisa Amália Vieira Ferro
(0925722,0925735,0925745) que solicita o pagamento (US$ 113,10) referente a taxa de correção da
língua inglesa no artigo científico que será submetido ao periódico Journal of Biomedical Science
com fator de impacto 3.4, sendo parte do trabalho de doutorado de Andressa da Silva Castro. Posto
em votação o pedido foi aprovado pelo Colegiado com apresentação da documentação estabelecida; e
Prof. Sydnei Magno da Silva (0925753) que solicita auxílio financeiro de (US$200,00) referente
revisão de linguagem de artigo científico submetido no periódico Experimental Parasitology, com
fator de impacto 1.821. Posto em votação o pedido foi aprovado pelo Colegiado condicionado a
apresentação da documentação estabelecida. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 5)
Solicitação de defesa de doutorado. O Prof. Paulo Rogério da Silva solicita a defesa para a
doutoranda Daniella da Silva Borges para o dia 21 de dezembro de 2018 (23117.083996/2018-14).
Posto em votação o pedido foi aprovado pelo Colegiado. 6) Solicitações de qualificação
mestrado/doutorado. A Profa. Julia Maria Costa Cruz solicita os exames de qualificação para a(o)s
mestranda(o)s Bruna patrícia do Couto para o dia 23 de novembro de 2018 (23117.078617/2018-66);
Luisa Queiroz Corrêa para o dia 30 de outubro de 2018 (23117.078711/2018-15); e Lucas
Vasconcelos Soares Costa para o dia 30 de novembro de 2018. Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro
solicita qualificação para a doutoranda Pâmela Mendonça Guirelli (23117.085853/2018-39) para o dia
11 de dezembro de 2018. Posto em votação, os pedidos foram aprovados pelo Colegiado. Encerrou
este item passou-se ao seguinte. 7) Solicitação de dilação de qualificação de doutorado. A Profa.
Márcia Cristina Cury solicita dilação de qualificação para a doutoranda Camila Oliveira Silva Barbosa
(0925770) para o mês de abril de 2019. Posto em votação o pedido foi aprovado pelo Colegiado. 8)
Solicitações de aproveitamento de estudos. Foram apresentadas as solicitações de aproveitamento
de créditos para o(a)s doutorando(a)s Vinicius José de Oliveira, sendo 55 créditos referentes a
dissertação de mestrado e 3,5 créditos referentes à produção científica dos últimos cinco anos
(Processo SEI 23117.018408/2018-63); para a doutoranda Yusmaris Josefina Cariaco Sifontes,
sendo 55 créditos referentes a dissertação de mestrado e 19 créditos referentes à produção científica
dos últimos cinco anos (Processo SEI 23117.082759/2018-28); para a doutoranda Jéssica Peixoto
Rodrigues, sendo 55 créditos referentes a dissertação de mestrado (Processo SEI
23117.038095/2018-60); e para o doutorando Luiz Gustavo Machado, sendo 55 créditos referentes a
dissertação de mestrado (Processo SEI 23117.038821/2018-92). Posto em votação, os pedidos foram
aprovados pelos membros presentes do Colegiado. Encerrou este item passou-se ao seguinte. 9)
Outros. 1) Pedidos de ajuda de custo – treinamento fora de sede. Prof. Dr. Luiz Ricardo Goulart
(0938356) solicita auxílio financeiro (transporte e diária) para a doutoranda Paula Cristina Brígido

2 of 3

16/04/2019 11:52

SEI/UFU - 0993110 - Ata

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...

Tavares realizar parte de seu projeto de pesquisa no Instituto Lauro de Souza Lima (ILSL) de 21 de
janeiro a 10 de fevereiro de 2019. Posto em votação, o Colegiado aprovou, parcialmente, a solicitação
do Prof Luiz Ricardo Goulart e a doutoranda Paula Cristina Brígido Tavares. O presente auxílio
será limitado a um (01) auxílio diário para atividades acadêmicas no país (R$320,00). E, o Prof.
Matias Pablo Juan Szabó solicita auxílio financeiro para sua orientada Alessandra Castro Rodrigues
participar estágio de curta duração no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo-SP em fevereiro de 2019.
Posto em votação o colegiado aprovou um auxílio diário para a mestranda Alessandra Castro
Rodrigues. Nada mais havendo a tratar, o Presidente substituto deu por encerrada a reunião no dia 21
de dezembro de 2018 às 10h e 46min. da qual, para constar, eu, Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei a
presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos os conselheiros assinada eletronicamente, Prof(a)s.
Dr(a)s. Matias Pablo Juan Szabó, Eloisa Amália Vieira Ferro, Neide Maria da Silva e o doutorando
Heber Leão Silva Barros.
Documento assinado eletronicamente por Eloisa Amália Vieira Ferro, Membro de Colegiado,
em 31/01/2019, às 16:51, 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 31/01/2019, às 17:09, 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
01/02/2019, às 08:29, 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 15:08, 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 0993110 e o código CRC 3E83BA51.

Referência: Processo nº 23117.006812/2019-75
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