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ATA

ATA DA [218ª]ª REUNIÃO/[2019] DA(O) COLEGIADO DO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA E PARASITOLOGIA APLICADAS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Em 05 de abril de 2019, às 10 horas horas, na Sala de Reuniões do 2B216, Bloco 2B, Campus
Umuarama, situada entre as Av. Amazonas, s/n e Av. Maranhão, s/n, nas dependências da UFU Bairro Umuarama, Uberlândia/MG, teve início a 218ª reunião do ColCOIPA, sob a Presidência do
Prof. José Roberto Mineo, estando presentes o(a)s Conselheiro(a)s Neide Maria da Silva, Matias
Pablo Juan Szabó, Sydnei Magno da Silva e o representante discente doutorando Heber Leão da Silva
Barros, citados no final desta Ata. Justificada a ausência da conselheira Profa. Eloisa Amália Vieira
Ferro. A reunião transcorreu da seguinte forma: O coordenador 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 217ª (1137510). O coordenador perguntou aos membros
do Colegiado se havia correções e sugestões. As observações apresentadas já haviam sido
previamente inseridas pelo coordenador do programa, e, colocando a Ata em votação, a mesma foi
aprovada. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 2) Informes. O coordenador informou aos
membros do Colegiado sobre a “Plataforma Acácia” que significa a genealogia Acadêmica no Brasil,
que documenta os ascendentes e descendentes do pesquisador (orientações) no contexto dos PPG`s. E
na sequência falou sobre o Ofício Circular nº 15/2019 CEX/CGSI/DPB/CAPES (1138611) sobre a
migração de cotas do Programa de Excelência Acadêmica – PROEX/CAPES para o Sistema de
Controle de Bolsas e Auxílios – SCBA. Disse ainda, que o sistema será mais flexível, uma vez que
este está integrado à “Plataforma Sucupira”, facilitando o acesso direto quando há transição/mudança
de gestores/coordenadores. Encerrado este item passou-se ao item seguinte. 3) Ordem do dia. 3.1)
Seleção dos pedidos de bolsas submetidos em resposta ao Edital UFU CAPES PrInt 01/2019.
Com base no referido Edital foram apresentadas ao Colegiado para seleção interna e análise
documental duas inscrições de candidatura na modalidade de bolsa no exterior: 1) Fernanda Maria
Santiago, para “Professor Visitante Sênior”; e 2) Mariana Ferreira silva, para “Doutorado Sanduíche”.
Neste momento, o presidente do Colegiado se ausentou da sala de reunião e os conselheiros presentes
analisaram a documentação apresentada. Observados os critérios de inscrição, conforme item 5.5.1 do
referido Edital, foram deferidas as inscrições da candidata Mariana Ferreira Silva para Doutorado
sanduíche com vigência de 12 meses (item 3.3.1), e da candidata Fernanda Maria Santiago para
Professor visitante sênior, com vigência de 12 meses (item 3.3.2), considerando-as aptas a serem
contempladas com as respectivas cotas de bolsas do Edital UFU CAPES PrInt 01/2019. Neste
momento, o presidente do Colegiado retornou à sala de reunião, e imediatamente, o assunto em pauta
foi posto em votação e as candidatas às bolsas no exterior, Fernanda Maria Santiago e Mariana
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Ferreira Silva, foram aprovadas com 4 votos e uma abstenção. O presente resultado será divulgado na
página do programa e conforme item 5.5.2 as documentações das candidatas aprovadas/deferidas
serão encaminhadas ao GG UFU-CAPES-PrInt para análise e homologação. Encerrado este item
passou-se ao item seguinte. 3.2) Retificação dos Editais PPIPA 002/2018 e PPIPA 003/2018
(1138738 e 1138752). O coordenador informou que, a partir da necessidade de se estimular a vinda de
discentes de diversas regiões do país e do envolvimento do PPIPA no Edital UFU-CAPES-PrInt, urge
envidar todos os esforços para modificar os Editais como hoje estão sendo realizados os processos
seletivos, visando inclusive atrair discentes oriundos do exterior, motivo pelo qual sugere ao
Colegiado as seguintes retificações nos Editais para ingresso no 2o. semestre de 2019. Para o Edital
002/2018-Mestrado, a sugestão é para uma modificação pontual no item 4.2 - Cronograma 2 (2019/2),
Local de realização da prova, onde se lê: “Sala 6T210, Bloco 6T, Campus Umuarama, UberlândiaMG”, inclua-se: “Alternativamente, a prova escrita poderá ser feita também em outros locais, no
Brasil ou no exterior, mediante aprovação do Colegiado de nome(s) de docente(s) que se
responsabilizará(ão) pela aplicação e envio da prova para a Banca Examinadora.”. No que diz respeito
ao Edital 003/2018-Doutorado, o coordenador sugere ao Colegiado a seguinte retificação no item 4.2 Cronograma 2 (2019/2): onde se lê: “Envio das inscrições na data 03 a 14/06/2019”, leia-se: “Datas
para as inscrições: a.) de 03 a 14/06/2019; b.) de 05 a 16/08/2019; c.) de 07 a 18/10/2019; d.) de 02 a
13/12/2019”. Quanto aos demais itens e datas constantes no item 4.2, passa a ser: “Os deferimentos
das inscrições serão publicados no primeiro dia útil após o encerramento de cada período de
inscrições. As atividades avaliativas e cronograma para o ingresso no curso de Doutorado do PPIPA
em 2019 serão: 1.) uma prova escrita que versará sobre a análise de um artigo científico relativo às
linhas de pesquisa do PPIPA, a qual será realizada no primeiro dia útil após os deferimentos da
inscrições, em local previamente indicado (sala 2B16 do campus Umuarama) ou em outras
localidades no Brasil e exterior; 2.) avaliação curricular. A divulgação do resultado deste processo
seletivo será feita na Secretaria e na página do PPIPA (www.imunoparasito.ufu.br) em até 5 dias úteis
após a realização das atividades avaliativas”. Diante do exposto, o coordenador considera que estas
retificações possibilitarão que haja o requerido incremento da internacionalização do PPIPA. Após
discussões, estas sugestões foram postas em votação e o Colegiado aprovou por unanimidade as
propostas apresentadas para retificação dos Editais 002/2018 e 003/2018. Encerrado este item passouse ao item seguinte. 4) Solicitação de dilação de qualificação/doutorado. A Profa. Márcia Cristina
Cury solicita dilação de qualificação para a doutoranda Camila Oliveira Silva Barbosa (1138854) para
o mês de junho de 2019. Posto em votação a solicitação foi aprovada. Encerrado este item passou-se
ao seguinte. 5) Solicitações de dilação de qualificação/mestrado. O Prof. Ernesto Akio Taketomi
solicita dilação de qualificação para (o)as doutorando(a)s Alessandro Sousa Correa (1138989) e Laura
Alves Ribeiro (1138921) até o mês de junho de 2019. Posto em votação as duas solicitações foram
aprovadas. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 6) Solicitações de qualificação/mestrado. O
Prof. Jonny Yokosawa solicita o exame de qualificação para a mestranda Camila Alves dos Santos
(1139032) para o dia 22 de março de 2019. Posto em votação a solicitação foi aprovada. Encerrado
este item passou-se ao seguinte. 7) Solicitação de defesa de doutorado. A Profa. Rosineide Marques
Ribas solicita a defesa para a doutoranda Bruna Fuga Araújo para o dia 25 de abril de 2019
(1139085). Posto em votação a solicitação foi aprovada. 8) Solicitações de homologação de defesa:
O Colegiado referendou, para fins de emissão de diploma, as homologações de defesa para a
mestranda Jacqueline Pádua de Queiroz (23117.023837/2019-71); e para o mestrando Guilherme
Carrara Moreira Paiva (23117.026310/2019-61). Posto em votação o colegiado referendou as duas
homologações. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 9) Equipamentos necessários para a
secretaria do PPIPA. O coordenador informou sobre a recomendação da assessoria técnica do CTI
que solicita troca de um computador da secretaria sob risco de perda dos dados. E disse ainda, da
necessidade de compra de toner para uma impressora da secretaria que foi adquirida com recursos do
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PROEX/CAPES e, portanto, ainda não foi patrimoniada para a UFU, e por este motivo o modelo do
toner não faz parte da compra de suprimentos do almoxarifado desta Universidade. Diante do exposto,
o Colegiado aprovou as compras de um novo computador, recomendando verificar junto aos técnicos
do CTI qual é a melhor especificação de capacidade de memória e HD, e do toner (peça HP 18A-preto
e tambor peça 19A – CF219A). Encerrado este item passou-se ao seguinte. 10) Outros-10.1) Pedido
de auxílio financeiro: Solicitação de 1 passagens aérea (1139149). Profa. Rosineide Marques Ribas
solicita auxílio financeiro para a compra de duas passagens aéreas ida e volta (SP-UDI-SP) para
convite de dois profissionais atuantes no controle de infecção realizar palestra e participar da mesa de
discussão no evento do Controle de Infecção Hospitalar, a ser realizado no dia 09 de maio de 2019.
Posto em cotação o Colegiado aprovou a compra das duas passagens aéreas. 10.2) Solicitação de
aproveitamento de crédito. Foi apresentado a solicitação de aproveitamento de créditos para o
doutorando Marcos Paulo Oliveira Almeida (23117.025770/2019-71); Diante da primeira solicitação
de aproveitamento de créditos com os critérios do novo regimento (Resolução SEI nº06/2018, Art. 30
incisos §3º e §4º) e conforme o elenco de disciplinas passíveis de aproveitamento, o Colegiado
decidiu suspender a pauta para posterior avaliação de equivalência das disciplinas apresentadas na
solicitação. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 10.2) Auxílio financeiro – Revisão de
manuscrito. Profa. Julia Maria Costa Cruz solicita pagamento de revisão de manuscrito pela
“Elsevier Language Editing” no valor de US$ 285.00. Diante das normas de auxílio estabelecidas no
PPIPA para revisão de manuscrito, cujo valor é de até US$ 200.00, o pedido foi indeferido. O
Colegiado sugere à Profa. Julia Maria Costa Cruz solicitar desconto frente às restrições econômicas
por que passa o país. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 11
horas e 50 minutos, e, para constar, lavrei esta que, após lida e aprovada, será assinada por mim,
Luceleide de Freitas Queiroz, na qualidade de Secretária, pelo Presidente, pelo(a)s Conselheiro(a)s
Neide Maria da Silva, Matias Pablo Juan Szabó, Sydnei Magno da Silva e o representante
discente doutorando Heber Leão da Silva Barros. Uberlândia, 05 de abril de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Heber Leão Silva Barros, Membro de Colegiado, em
10/04/2019, às 11:45, 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 10/04/2019, às 12:39, 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 10/04/2019, às
14:10, 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
10/04/2019, 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 Luceleide de Freitas Queiroz, Secretário(a), em
11/04/2019, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Sydnei Magno da Silva, Membro de Colegiado, em
11/04/2019, às 18:15, 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 1158722 e o código CRC 33BC543C.

Referência: Processo nº 23117.030667/2019-43
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