SEI/UFU - 1137510 - Ata

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

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia
Aplicadas
Av. Amazonas, s/n, Bloco 4C, Sala 4C218 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone: (34) 3225-8672 - www.imunoparasito.ufu.br - coipa@ufu.br

ATA

ATA DA 217ª REUNIÃO/2019 DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA APLICADAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em 19 de março de 2019, às 9 horas horas, na Sala de Reuniões do 2B216, Bloco 2B, Campus
Umuarama, situada entre as Av. Amazonas, s/n e Av. Maranhão, s/n - Bairro Umuarama,
Uberlândia/MG, teve início a 217ª reunião do ColCOIPA do ano em curso, sob a Presidência do Prof.
José Roberto Mineo, estando presentes os Conselheiros Matias Pablo Juan Szabó, Sydnei Magno da
Silva e o representante discente doutorando Heber Leão da Silva Barros citados no final desta Ata.
Justificadas as ausências das conselheiras Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro e Neide Maria da Silva. A
reunião transcorreu da seguinte forma: O coordenador cumprimentou e agradeceu aos membros
presentes, com boas vindas ao Prof. Sydnei Magno da Silva que retorna ao Colegiado. E,
imediatamente, iniciou os trabalhos de acordo com a pauta na seguinte sequencia: 1) Apreciação da
Ata da reunião 216 (0993110). O coordenador lembrou que, por necessidade, a Ata foi previamente
assinada pelos membros do Colegiado. Portanto, havendo por antecipação as devidas correções e
sugestões, a mesma foi aprovada. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 2) Informes. O
coordenador informou e demonstrou aos membros do Colegiado os equipamentos disponíveis (um
microfone de mesa 360º, uma Webcam 360º, duas caixas de som e um mini-computador) na sala de
reunião (216B) para acesso às atividades de Conferências Web (MConf), que já está disponível no
PPIPA por meio do acesso pela Comunidade Acadêmica Federada (CAFe), sistema desenvolvido pela
equipe da RNP (Rede Nacional de Pesquisa) para conferências pela rede em ambiente de sala virtual.
Os equipamentos (fixo) foram instalados no início do mês de março/2019 e o coordenador convidou
professores, alunos e técnicos para um breve treinamento, pela equipe RNP, sobre os recursos
disponíveis da nova versão da sala virtual. Depois, falou do ‘PrInt” (Programa de Internacionalização
das IFE´s Brasileiras), considerado uma mudança de conceito em relação ao “Programa Ciências Sem
Fronteira”, uma vez que partiu das Instituições a definição das prioridades particularmente em à Pósgraduação. Disse que, o “Print”, contempla cursos com a nota CAPES acima de 5, e alguns com a
nota 4, sendo que 70% dos recursos seriam destinados preferencialmente para cursos com as notas, 5,
6 e 7. Destacou também que na UFU foram 16 programas contemplados pelo ”PrInt”, dentre os quais
um de nota 7 e três com a nota 6. Esclareceu que o Projeto ‘PrInt-UFU”, no âmbito do PPIPA,
contemplará 9 missões de trabalho e 23 bolsas, considerando as várias modalidades, as quais deverão
ser implementadas em 2019, 2020 e 2021, uma vez que o projeto Institucional finalizará no 2º.
Semestre de 2022. E finalizou dizendo que o grande desafio no PIPApara 2019 será implantar as 7
bolsas que já estão disponíveis, enfatizando que o Edital UFU CAPES PrInt 01/2019 (1095970) está
aberto para as inscrições de 7 a 29 de março de 2019, conforme divulgado no Programa. Lembrou
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também que na primeira semana do mês de abril/19, o Colegiado terá reunião ordinária para seleção e
análise documental dos inscritos no referido Edital. Encerrado este item passou-se ao item seguinte. 3)
Ordem do dia. 3.1) Edital PNPD PPIPA 01/2019. O coordenador disse que o referido Edital
(1096005) será para reposição de vaga PNPD, anteriormente, ocupada pela Dra. Priscila Silva Franco
aprovada em concurso público da UFU para o Campus de Monte Carmelo. As inscrições poderão ser
efetuadas nos dias 21 e 22 de março de 2019 e os requisitos exigidos do(a) candidato(a) estão
dispostos no item 3 e subitens do Edital citado. A aprovação “Ad referendum” de composição da
banca de seleção de bolsistas PNPD, as professoras Dra. Eloisa Amália Viera Ferro (presidente), Dra.
Bellisa de Freitas Barbosa e Neide Maria da Silva (titular) e o Prof. Dr. Matias Pablo Juan Szabó
(suplente), foram referendados pelo Colegiado juntamente com o pedido prévio de emissão de
Portaria de nomeação da banca pelo Diretor do Instituto. Encerrado este item passou-se ao item
seguinte. 3.2) Solicitação docente: “Participação de servidores aposentados nas atividades de
ensino e pesquisa na UFU”: O coordenador leu a carta da Profa. Dra. Julia Maria Costa Cruz que
solicita (1093114), na modalidade aposentada, a continuidade e participação nas atividades do
programa, a partir do mês de março de 2019. O Prof. José R. Mineo lembrou que foi a primeira
coordenadora do PPIPA e que participou ativamente da Comissão que elaborou o projeto do
programa. Conforme Resolução 02/99 do CONSUN, referente ao "Programa especial de participação
de servidores aposentados nas atividades de ensino e pesquisa da UFU", o pedido foi posto em
votação. O colegiado aprovou a solicitação da Profa, Dra. Julia Maria Costa Cruz, que será
encaminhada ao CONICBIM e CONPEP, para análise e deliberação. 3.3) Credenciamento docente.
O coordenador leu o pedido de credenciamento apresentado pelo Prof. Dr. Carlos Henrique Gomes
Martins (1093150), professor titular livre, lotado no Departamento de Microbiologia do Instituto de
Ciência Biomédicas. O Prof. José Roberto Mineo fez breve explanação sobre a experiência curricular
do professor, a comprovação de produção científica e capacidade de formação discente. Posto em
votação, o Colegiado aprovou a solicitação de credenciamento do Prof. Dr. Carlos Henrique Gomes
Martins junto ao Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas
(PPIPA/ICBIM/UFU), na modalidade de professor permanente. Lembrando que, com base nas normas
do Programa, Resolução 01/2014 do ColPPIPA e conforme a Resolução 01/2011 do CONPEP que
regulamenta esta questão na UFU, a aprovação do Colegiado necessita ser referendada pela Comissão
de Credenciamento/descredenciamento-UFU. Encerrado este item passou-se ao item seguinte. 3.4)
Comissão de bolsas: Foram analisados os itens seguintes: 3.5) Ata 01/2019: Primeiro, o coordenador
leu a Ata da 1ª reunião de 2019 (1096040) da Comissão de Bolsa do Programa de Pós-graduação em
Imunologia e parasitologia Aplicadas (PPIPA) – ICBIM/UFU, que pontualmente, recomenda
encaminhamentos sobre a situação de doutoranda (processo SEI nº 23117.045889/2018-80); e o
coordenador informa que incentivou o retorno da discente, e explana breve histórico do assunto tendo
como parâmetro o alerta formalizado no processo em epígrafe (apresentou as cartas enviadas) sobre as
consequências do abandono e o pedido de desistência formalizado do curso de doutorado. Posto em
votação o Colegiado deliberou por aprovar a decisão da comissão de bolsas, deliberando também por
solicitar o ressarcimento devido ao erário público dos valores percebidos como bolsista no sistema
PROEX-CAPES; segundo, no item 3.6) Carta doutoranda, o coordenador leu a carta da doutoranda
Brunna dos Anjos Pultz (1096141) que declara “desistência da vaga conquistada no curso de
doutorado deste Programa de Pós-graduação”. Diante do exposto, o Colegiado deliberou
favoravelmente ao pedido de desistência da doutoranda e a implementação das devidas providências
regimentais cabíveis. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 3.7) Cancelamento bolsa
doutorado. Pedido apresentado pelo Prof. Dr. Tiago W. P Mineo que solicita o cancelamento
(1093216) da cota de bolsa de doutorado de Vanessa Resende Souza e Silva por motivo de vínculo
empregatício. Posto em votação, o pedido foi aprovado pelo colegiado. Encerrado este item passou-se
ao seguinte. 3.8) Conversão de bolsas. O coordenador explanou que visando atender à demanda de

2 of 5

25/04/2019 00:50

SEI/UFU - 1137510 - Ata

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

bolsas mestrado e doutorado do Programa, em nome da Comissão de Gestão do PROEX do
PPIPA, solicita ao Colegiado a autorização para solicitar à CAPES a transformação de nível entre as
cotas de bolsa PROEX, retroativo ao mês de março/2019, para transformar, junto ao CEX/PROEX
/CAPES, 3 cotas de bolsas doutorado/CAPES (R$6.600,00) em 4 cotas de bolsa mestrado/CAPES
(R$6.000,00). Posto em votação o pedido foi aprovado pelo Colegiado. Encerrado este item passou-se
ao seguinte. 3.9) Indicação de bolsistas 2019/1: Os candidatos aprovados para ingresso 2019/1 foram
indicados para nomeação de bolsas, a partir de março/2019: para o mestrado - 2 bolsas CNPq (uma
cota para Igor de Andrade Santos e uma cota para Rafael Martins de Oliveira); 2 bolsas FAPEMIG
(uma cota para Camila Moreira de Andrade e uma cota para Ana Paula Mendes Muniz); 4 bolsas
CAPES (no aguardo da transformação de nível de cota de bolsa pela CEX/CAPES/PROEX), para
nomeação de 3 ingressantes: 1) Guilherme de Souza; 2) Paulo Henrique Rosa da Silva; 3) Anna Laura
de Jesus Gomes; e a quarta cota para a discente veterana (candidata a bolsa) Camila Alves dos Santos.
Para o doutorado, uma cota de bolsa CAPES para Marcos Paulo Oliveira Almeida. Posto em votação,
o colegiado aprovou todas as indicações da comissão de bolsa. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. 3.10) Pedido de alteração de projeto de doutorado: O Prof. Luiz Ricardo Goulart Filho
solicita alteração do projeto de doutorado da discente Kelem Cristina Pereira Mota (1093256). O
projeto intitulado: “Seleção de peptídeos miméticos de Eimeria tenella para o desenvolvimento de
fagoterapia em aves” será alterado para: “Utilização de glicosilfosfatadilinositol (GPI) na busca de
novas alternativas terapêuticas contra doença de Chagas”. Posto em votação o pedido foi aprovado
pelo Colegiado. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 4) Pedidos de auxílio financeiro: 4.1)
Treinamento fora de sede: Profa. Dra. Rosineide Marques Ribas (1093297) solicita auxílio
financeiro para a doutoranda Bruna Fuga de Araújo para participação/treinamento sobre “práticas
clínicas e laboratorial de microbiologia” no “XIX Workshop de Resistência Bacteriana” a ser
realizado no dia 06 de abril de 2019 em São Paulo-SP. Profa. Dra. Julia Maria Costa Cruz para a
doutoranda Gabriela Borges da Silva (1093335) que participará do evento/treinamento sobre
“Neurocisticercose – avanços clínicos e fronteiras de pesquisa” a ser realizado nos dias 20 a 22 de
fevereiro, em Botucatu-SP. Posto em votação o colegiado aprovou um auxílio diário para Bruna Fuga
Araújo e um auxílio diário para Gabriela Borges da Silva. 4.2) Reembolso de passagem: Profa. Dra.
Julia Maria Costa Cruz solicita ressarcimento de passagem terrestre para a doutoranda Gabriela
Borges da Silva (1093363) referente participação no evento/treinamento citado no item 4. Posto em
votação, o Colegiado aprovou o ressarcimento mediante comprovação dos bilhetes originais de
passagem terrestre. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 5) Solicitação de revisão de artigo:
Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro solicita o pagamento (US$107,31) referente a taxa de correção da
língua inglesa no artigo científico que será submetido ao periódico ”Frontiers in Microbiology” com
fator de impacto 4 (1093394), sendo parte do trabalho de doutorado de Iliana Claudia Balga Milian.
Posto em votação o pedido foi aprovado pelo Colegiado com apresentação da documentação
estabelecida no item 3 de “Auxílios Financeiros do Programa”. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. 6) Solicitações de dilação de qualificação/doutorado: O Prof. Tiago W. P. Mineo solicita
dilação de qualificação para a doutoranda Vanessa Resende Souza Silva (1093417) por dois meses, até
o mês de abril de 2019. Prof. Luiz Ricardo Goulart Filhos para Kelem Cristina Pereira Mota
(1093437) por 4 meses, até junho/2019; e Prof. Sydnei Magno da Silva para Karen Ferraz Faria
(1093453) por 8 meses, para outubro de 2019. Posto em votação todos os pedidos foram aprovados
pelo Colegiado. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 7) Solicitação de dilação de
qualificação/mestrado: A Profa. Bellisa de Freitas Barbosa solicita dilação de qualificação para a
mestranda Alessandra Monteiro Rosini (1096788) por um mês, até maio de 2019. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. 8) Solicitações de dilação de defesa de doutorado. O Prof. Marcelo José
Barbosa Silva solicita dilação de defesa para a doutoranda Bruna Cristina Borges (1093478) por mais
6 meses, até 31 de agosto de 2019. Prof. Cláudio Vieira da Silva solicita a dilação para a doutoranda
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Aline Alves da Silva, por 3 meses, até 31 de maio de 2019. Posto em votação os pedidos dos Profs.
Marcelo José e Cláudio Vieira foram aprovados pelo Colegiado. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. 9) Solicitações de qualificação de doutorado. A Profa. Julia Maria Costa Cruz solicita
qualificação para a doutoranda Gabriela Borges da Silva (23117.007213/2019-79) para o dia 12 de
fevereiro/2019. Prof. Tiago Wilson Patriarca MIneo para a doutoranda Vanessa dos Santos Miranda
(23117.007979/2019-53) para o dia 22 de fevereiro de 2019. Profa. Neide Maria da Silva para a
doutoranda Layane Alencar Costa Nascimento (23117.016057/2019-37) para o dia 15 de março de
2019. E, Prof. Cláudio Vieira da Silva para a doutoranda Flávia Alves Martins
(23117.014176/2019-55) para o dia 18 de março de 2019. Posto em votação todos os pedidos foram
referendados pelo Colegiado. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 10) Solicitações de defesa
de mestrado. A Profa. Julia Maria Costa Cruz solicita as defesas para a(o)s mestranda(o)s Bruna
Patrícia do Couto para o dia 22 de fevereiro de 2019 (23117.008223/2019-21), Luisa Queiroz Corrêa
para o dia 25 de fevereiro de 2019 (23117.008939/2019-29) e Guilherme Carrara Moreira Paiva para
o dia 15 de fevereiro de 2019 (23117.007811/2019-48). E, Prof. José Roberto Mineo solicita a defesa
para o mestrando Lucas Vasconcelos Soares Costa (23117.006124/2019-13) para o dia 15 de fevereiro
de 2019. Posto em votação todos os pedidos foram referendados pelo Colegiado. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. 11) Solicitações de defesa de doutorado. A Profa. Julia Maria Costa Cruz
solicita a defesa para o doutorando Edson Fernando Goulart de Carvalho para o dia 18 de fevereiro de
2019 (23117.006925/2019-71). Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro solicita defesa para a doutoranda
Pâmela Mendonça Guirelli para o dia 21 de fevereiro de 2019 (23117.091698/2018-90. E, Prof. Tiago
W.P. Mineo para a doutoranda Flávia Batista Ferreira França para o dia 25 de fevereiro de 2019
(23117.003653/2019-57). Encerrado este item passou-se ao seguinte. 12) Solicitações de
homologação de defesa: O colegiado referendou, para fins de emissão de diploma, a homologação de
defesa de mestrado para a discente Paula Fernandes Santos (23117.006547/2019-25); e homologação
de doutorado para a discente Flávia Batista Ferreira França (23117.020601/2019-45). Encerrado este
item passou-se ao seguinte. 13) Solicitações de aproveitamento de estudos. Foram apresentadas as
solicitações de aproveitamento de créditos para as doutorandas Iliana Claudia Balga Milian
(23117.003533/2019-50); Mylla Spirandelli da Costa (23117.004839/2019-23); Mariana Ferreira
Silva (23117.018257/2019-24) e Tamires Lopes Silva (23117.080865/2019-24). Por motivo de teto
limite para finalizar a presente reunião, o colegiado decidiu que os processos serão analisados,
posteriormente, e a pontuação dos créditos serão registrados em Ata na próxima reunião do colegiado.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. 14) Requerimento de matrícula pós-doutorado:
Requerimento apresentado por Samuel Cota Teixeira juntamente com o seu supervisor Prof. Cláudio
Vieira da Silva para matrícula (PPIPA/ICBIM/UFU) junto ao Programa de Pós-doutorado na UFU. O
Projeto: ”papel da proteína P21 na replicação de Trypanossoma cruzi“ teve início em 01/10/2019 e
término previsto para 30/09/2019 com fomento de apoio CNPq. Posto em votação o colegado aprovou
o requerimento de matrícula posdoc de acordo com a Resolução n.18/2015 do CONPEP. Encerrado
este item passou-se ao seguinte. 15) Outros. Para finalizar, o coordenador informou ao colegiado que
o “Coleta de dados” do Programa no “Plataforma Sucupira” 2018 foi enviado e homologado no dia 15
de março de 2019. E finalizou reconhecendo o empenho de todos docentes e discentes, bem como em
relação à contribuição do Prof. Tiago que, mesmo à distância atendeu a todos os pedidos formulados e
à secretaria, em especial à Luceleide, pelo árduo trabalho na fase final de elaboração do relatório,
dizendo: “Agradeço muito todo seu empenho e dedicação demonstrados durante este período que lhe
exigiu um esforço extra, inclusive fora do horário de trabalho”. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente às 11 horas e 15 minutos, deu por encerrada a reunião e, para constar, lavrei esta que, após
lida e aprovada, será assinada por mim, Luceleide de Freitas Queiroz, na qualidade de Secretário(a),
pelo Presidente, pelos Conselheiros Matias Pablo Juan Szabó, Sydnei Magno da Silva e o
representante discente doutorando Heber Leão da Silva Barros. Uberlândia, 19 de março de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por Matias Pablo Juan Szabo, Membro de Colegiado,
em 16/04/2019, às 14:13, 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 Heber Leão Silva Barros, Membro de Colegiado, em
16/04/2019, às 14:24, 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 José Roberto Mineo, Presidente, em 17/04/2019, às
20:52, 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 Sydnei Magno da Silva, Membro de Colegiado, em
23/04/2019, às 13:49, 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 1137510 e o código CRC 5222AF51.

Referência: Processo nº 23117.027520/2019-76
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