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PREFÁCIO 

 
Este Manual contém as principais informações sobre o Programa de Pós-

graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas da Universidade Federal de 

Uberlândia. 

Foi pensado com o objetivo de fornecer informações e diretrizes gerais 

sobre normas e procedimentos, tendo por horizonte o cumprimento das 

obrigações acadêmicas, de modo a facilitar a compreensão das rotinas 

institucionais e permitir, aos alunos, maior disponibilidade para as atividades 

laboratoriais e de pesquisa, bem como os fundamentos para o desenvolvimento 

do trabalho intelectual propriamente dito. Este entendido como a observação, 

análise e interpretação do fato ou fenômeno pela lente do método científico, 

facilitando a elaboração de dissertações, teses e artigos científicos, objetivo 

basilar da Pós-graduação. 

Decorridos vinte e oito (28) anos de sua criação, o Programa de Pós-

graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas da Universidade Federal de 

Uberlândia, alcançou níveis de excelência na produção e divulgação do 

conhecimento, formando profissionais altamente qualificados e inserindo a UFU 

no cenário científico, nacional e Internacional. Nestas quase três décadas de 

existência, histórias de sucesso foram construídas por meio de batalhas e 

sacrifícios de mulheres e homens que ousaram sonhar e enfrentar as 

dificuldades e crises que, rotineiramente, afligem o meio acadêmico. 

Quotidianamente a Ciência se defronta com novos desafios que vão além 

das conhecidas dificuldades financeiras, políticas e mesmo de cunho moral e 

ético. A sociedade da informação assiste, assustada, o alvorecer de ideais e 

concepções que há muito tinha por superadas. O fundamentalismo, pilar do 

radicalismo, por ações e omissões pautadas pelo pensamento tacanho e anti-

iluminista, entre muitos outros absurdos, está promovendo o ressurgimento de 

doenças há muito erradicadas, cuja prevenção é uma “simples” vacina. 

Esta é a responsabilidade que pesa sobre a comunidade científica: 

superar a ignorância científica, em todos os seus. E é por meio da divulgação 

dos frutos da atividade intelectual, consubstanciada no trabalho de pesquisa, que 

a comunidade científica trabalha para a sociedade, promovendo a formação de 
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profissionais aptos e comprometidos com o bem coletivo, com melhoria da 

condição da vida humana. 

Como seres inacabados devemos mirar sempre além do horizonte da 

mediocridade, na incessante busca de nunca sermos condicionados, mas seres 

determinados. Parafraseando o escritor português José Saramago, não há 

nenhum caminho tranquilizador à nossa espera. Se o queremos, teremos de 

construí-lo com as nossas mãos. 

 

Eloisa Amália Vieira Ferro 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM IMUNOLOGIA E 
PARASITOLOGIA APLICADAS 

 

Dados administrativos 

Localização: Bloco 4C, sala 218, Campus Umuarama Endereço: Universidade Federal de 
Uberlândia 

Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas 

Av. Amazonas, s/n, Bloco 4C – Piso superior - Sala 218 -Campus Umuarama  

38405-317- Uberlândia MG  

Telefax: (34) 3225-8672 

Home Page: www.imunoparasito.ufu.br 

E-mail: coipa@ufu.br  

 

Histórico 

O Curso de Mestrado do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia 

Aplicadas foi recomendado pelo Grupo Técnico Consultivo da CAPES em 31 de outubro 

de 1991 (DAA/GTC/096/91) com início de suas atividades em abril de 1992. Foi 

reconhecido pelo Ministério de Estado da Educação e do Desporto através da portaria 490 

de 27 de março de 1997. Ao curso de mestrado poderão candidatar-se graduados 

portadores de diploma universitário na área biomédica ou áreas afins, em cujos currículos 

constem as disciplinas de Imunologia e Parasitologia. 

O Curso de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia 

Aplicadas foi recomendado pelo Conselho Técnico Consultivo da CAPES em 25 de maio 

de 2000, com início de suas atividades no segundo semestre do mesmo ano. Ao curso de 

doutorado poderão candidatar-se graduados portadores de diploma universitário na área 

biomédica ou áreas afins, em cujos currículos constem as disciplinas de Imunologia e 

Parasitologia. O título de Mestre não é pré-requisito para o ingresso no Curso de 

Doutorado, desde que o candidato apresente maturidade científica. 

O Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas obteve o 

conceito 6 na avaliação Trienal (2010-2012) da CAPES. 
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Área de concentração 

A integração das disciplinas de Imunologia e Parasitologia, em adição a áreas afins, 

possibilitou a formação de uma única área de concentração: Imunologia e Parasitologia 

Aplicadas. 

Objetivos 

Promover pesquisas relacionadas com a Imunologia, Parasitologia e áreas afins que 

objetivem a melhoria do ensino, o diagnóstico e solução de problemas de interesse 

regional e nacional e o desenvolvimento tecnológico. 

Formar profissionais de elevado nível acadêmico e com capacidade de desenvolver 

pesquisa científica em Imunologia e Parasitologia Aplicadas. 

 

Composição do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia 
Aplicadas 

Corpo docente e de orientadores 

O corpo docente do programa é constituído por professores com titulação de doutor ou 

equivalente, devidamente credenciados pelo colegiado e pela comissão de 

credenciamento da UFU (Quadro I). 

 

Corpo discente 

O corpo discente é formado por discentes regulares e egressos de curso de graduação 

vinculado às áreas biomédicas ou afins constando no seu currículo as disciplinas de 

Imunologia e Parasitologia. 

 

Colegiado e coordenação (CPPIPA) 

A coordenação didático-administrativa compreende os cursos de mestrado e de 

doutorado. 

Secretaria 

A secretaria do PPIPA tem o objetivo de dar suporte administrativo ao programa. 
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Quadro I - Linhas de pesquisa e corpo docente do PPIPA 

Legenda Linhas de pesquisa 

1 Biologia das interações entre patógenos e seus hospedeiros 

2 Epidemiologia das doenças infecciosas e crônico-degenerativas 

3 Imunobiologia dos processos alérgicos, autoimunes e tumorais 

4 Biotecnologia empregada no diagnóstico e controle de doenças 

 

Docentes E-mail 
Lattes  

Linhas de pesquisa 

Ana Carolina Gomes Jardim jardim@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/7960921685798643  

1 e 4 

Bellisa de Freitas Barbosa bellisafb@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/8358599387667956  

1 e 4 

Carlos Henrique Gomes Martins carlos.martins2@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/8076024656192550  

2 e 4 

Claudio Vieira da Silva silva_cv@yahoo.com.br 
http://lattes.cnpq.br/1580834270657323  

1 e 4 

Eloisa Amália Vieira Ferro eloisa.ferro@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/5649894978271313  

1 e 4 

Ernesto Akio Taketomi etaketomi@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/1801110959105164  

3 

Fernanda Maria Santiago nandasantiago@hotmail.com 
http://lattes.cnpq.br/7574445614352586  

1 e 4 

Jair Pereira da Cunha Júnior jair.cunha.junior@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/3571099738256685  

3 

Jonny Yokosawa jonny.yokosawa@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/3861685470927473  

2 e 4 

José Roberto Mineo jrmineo@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/2006638367304868  

1, 2 e 4 

Luiz Ricardo Goulart Filho lrgoulart@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/6759395798493082  

2 e 3 

Marcelo Emílio Beletti mebeletti@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/1895300906751714  

1 e 4 

Marcelo José Barbosa da Silva majbsilva@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/1896030259489819  

3 

Márcia Cristina Cury marcia.cury@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/6786546501593108  

2 e 4 

Matias Pablo Juan Szabó szabo@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/7340697197436800  

4 

Neide Maria da Silva nmsilva@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/4724486896451729  

1 e 3 

Olindo Assis Martins Filho oamfilho@cpqrr.fiocruz.br 
http://lattes.cnpq.br/6260226537155026  

1 e 2 
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Paulo Pinto Gontijo Filho gontijofilho@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/1497046246866047  

2 e 4 

Paulo Rogério de Faria paulorfaria1976@icbim.ufu.br  
http://lattes.cnpq.br/9929793565253378  

3 

Robinson Sabino da Silva robinsonsabino@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/1886483839073466  

3 e 4 

Rosineide Marques Ribas rosi_ribas@yahoo.com.br 
http://lattes.cnpq.br/1574070947451743  

2 e 4 

Tiago Wilson Patriarca Mineo tiago.mineo@ufu.br 
http://lattes.cnpq.br/4014578382806189  

1, 2 e 4 

 

OBS:   as vagas de cada orientador serão divulgadas nos Editais específicos para cada 

processo seletivo nos anos seguintes, a partir das deliberações do Colegiado do PPIPA. 

 

MESTRADO 

Bolsas 

Os candidatos aprovados na seleção podem ser contemplados com bolsas (no início ou 

durante o curso) conforme a concessão pelas Agências de fomento (CAPES, CNPq ou 

FAPEMIG), e mediante seleção pela Comissão de Bolsas para o período de 12 meses, 

renovável por até o final do curso (máximo 24 meses). 

A recusa ou o aceite da bolsa deverá ser comunicado em formulário próprio (ANEXO A). 

Os discentes selecionados precisam estar à disposição do PPIPA no período de concessão 

e de renovação das bolsas para a assinatura semestral do Termo de Compromisso 

(ANEXO A), junto à PROPP. 

Regime didático (Art. 34 da Resolução nº 05/2003 do CONPEP) 

A integralização do Programa dar-se-á por meio de créditos, onde cada crédito 

corresponderá a 15 horas/aula. 

Prazo mínimo 

O tempo mínimo do curso de Mestrado é de 12 meses. 
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Prazo máximo 

A conclusão do curso de Mestrado, incluindo a apresentação pública da dissertação e o 

envio do manuscrito para publicação será de 24 meses, salvo prorrogação aprovada pela 

CPPIPA de no máximo 03 meses, nos casos julgados excepcionais. Durante este período 

não há concessão de bolsa. 

Nota: Após 27 meses, o discente é automaticamente desligado do programa 

Número de créditos 

Para a obtenção do título de Mestre, de acordo com o Art. 29 da Resolução nº 06/2018 do 

CONPEP, o discente matriculado no curso deverá cumprir um mínimo de 54 créditos, 

sendo que: 

• Trinta créditos, no mínimo, deverão ser obtidos em disciplinas, da seguinte forma: 

• vinte e quatro créditos em disciplinas obrigatórias do núcleo de formação do 

PPIPA; 

• dois créditos em estágio docência na graduação;  

• os demais créditos serão obtidos em disciplinas optativas. 

 

• Vinte e quatro créditos serão consignados pela execução do trabalho experimental 

e consequente aprovação na defesa da Dissertação de Mestrado. 

Relatórios acadêmicos 

O objetivo dos relatórios acadêmicos é atender às exigências da CAPES e/ou para 

acompanhamento do desempenho do discente pelo Programa. 

Após 6 meses da entrada do curso é necessário enviar o projeto de mestrado (ANEXO B) 

POR EMAIL para coipa@ufu.br  

O relatório deve ser submetido por todos os discentes ao final de cada ano letivo. 

Os ingressantes do 2° semestre deverão submeter o projeto ao fim do primeiro ano letivo.  

A entrega do relatório é SOMENTE online através do endereço 

http://www.imunoparasito.ufu.br/pt-br/relatorio-anual-unificado-dos-discentes-do-ppipa 

seguindo as orientações do site. 
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 * Discentes que já qualificaram ou marcaram a qualificação e já entregaram toda a 

documentação via SEI no prazo estipulado conforme Resolução ColCOIPA de 1/2019 até 

a data da entrega ficam desobrigados da entrega do relatório. 

A DATA DE ENTREGA OCORRERÁ 10 DIAS ANTES DO FIM DO SEMESTRE 

LETIVO DA PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO ACADÊMICO 

DA PÓS GRADUAÇÃO UFU. 

Qualificação 

De acordo com o Artigo 45, parágrafo 1º ao 5º da Resolução nº 05/2003 do CONPEP, e 

considerando as alterações aprovadas na 108º Reunião do Colegiado do PPIPA, o discente 

deverá submeter- se ao exame geral de qualificação de Mestrado, adequando-se aos 

seguintes critérios: 

• prazo máximo de 21 meses de curso de Mestrado; 

• cumprimento dos créditos correspondentes. Caso tenha feito disciplina em outro 

Programa de Pós-graduação, é necessário fazer convalidação dos créditos pelo 

portal do estudante (https://www.portalestudante.ufu.br/);  

• Consultar o histórico escolar no portal de estudante para ver se há alguma 

pendência no campo “Observações”. Caso haja alguma pendência, a mesma 

precisa ser regularizada inserindo o documento faltante no portal do estudante; 

• Conclusão da parte experimental do projeto da dissertação;  

• Solicitação feita via SEI pelo orientador, anexando os seguintes documentos: 

• Carta de solicitação de qualificação (ANEXO C); 

• Cópia do histórico escolar 

• Manuscrito referente à dissertação em forma de artigo (em português ou no 

idioma proposto pela revista); 

• Normas do periódico escolhido; 

• Artigo modelo do mesmo. 

De acordo com a Resolução COLCOIPA 01/2019, a documentação deverá ser enviada 

com 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. 

* O envio para os membros da banca fica a encargo da secretaria. Sendo assim é de 

extrema importância informar os e-mails da banca atualizados. 
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Banca de qualificação 

O exame geral de qualificação será avaliado por uma Comissão, aprovada pelo colegiado, 

constituída por três doutores, preferencialmente atuantes em Programas de Pós-graduação 

(sendo pelo menos um docente credenciado no PPIPA, escolhido como Presidente). Nesta 

etapa, não participará o orientador e o coorientador. Neste sentido, a banca terá a seguinte 

composição: 

Presidente – docente/doutor-pesquisador do PPIPA 

Titular – docente/doutor pesquisador 

Titular – docente/doutor pesquisador 

Exame de qualificação 

O exame geral de qualificação constará de breve apresentação oral à banca examinadora 

do manuscrito, a ser enviado para publicação em periódico, com impacto, indexado no 

“ISI” ou “Scielo”, onde tenham sido descritos os resultados alcançados durante o 

desenvolvimento do projeto. Não há necessidade de utilização de material audiovisual. 

Após a apresentação, a banca examinadora poderá abrir discussão para avaliar a extensão 

do conhecimento do candidato sobre a temática ministrada e sobre as dúvidas e sugestões 

dos manuscritos analisados. 

O discente será considerado aprovado no exame geral de qualificação quando obtiver 

conceito não inferior a “C” 

No parecer emitido pela banca examinadora, deve constar avaliação sobre a maturidade 

científico-acadêmica do discente, comentários sobre o trabalho e modificações 

necessárias, se houver. Caso o parecer não seja favorável, novo exame deverá ser 

marcado, em prazo estabelecido pela banca, sendo que o mesmo poderá ser repetido uma 

única vez. 

Defesa da Dissertação 

De acordo com o Artigo 48, 49 e 51 da Resolução 005/2003 do CONPEP e considerando 

as alterações aprovadas na Reunião 177º do Colegiado do PPIPA, a Defesa da Dissertação 

de Mestrado deve obedecer aos seguintes critérios: 
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• aprovação prévia no exame geral de qualificação; 

• ter caráter público, com divulgação prévia do local e data de realização; 

• encaminhamento pelo orientador, via processo SEI, ao Colegiado do PPIPA do 

formulário próprio (ANEXO E) e uma cópia da dissertação de mestrado, em 

formato PDF, já com a ficha catalográfica. 

De acordo com a Resolução COLCOIPA 01/2019, a documentação deverá ser enviada 

com 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. 

* O envio para os membros da banca fica a encargo da secretaria. Sendo assim é de 

extrema importância informar os e-mails da banca atualizados. 

Banca Examinadora 

A defesa da dissertação será avaliada por banca examinadora indicada pelo orientador e 

aprovada pelo Colegiado, tendo a seguinte composição: 

Presidente – docente/orientador-pesquisador do PPIPA 

Titular – docente/doutor pesquisador  

Titular – docente/doutor pesquisador  

Suplente – docente/doutor pesquisador 

É necessário que ao menos um dos membros da banca examinadora seja da comunidade 

externa à Universidade. 

Defesa da Dissertação 

A defesa da dissertação de Mestrado constará de apresentação oral, com duração de 40 a 

50 minutos. 

Após a apresentação, cada examinador realizará arguição sobre o trabalho apresentado. 

Ao término, a banca emitirá sua avaliação em sessão secreta. 

Será lavrada a ata de julgamento do trabalho apresentado, contendo as informações 

necessárias e o parecer final da respectiva banca examinadora. 

A avaliação final da dissertação, após a defesa, se dará por intermédio das seguintes 

expressões: 
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I –  aprovado  

II – reprovado. 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver a aprovação da maioria dos 

examinadores. 

Por fim a ata será assinada eletronicamente via SEI. 

Homologação do título 

Para homologação do título, o discente deverá realizar os seguintes passos: 

 

• Alterar, quando for o caso, os dados da ficha catalográfica no Portal do Estudante. Ir 

em https://www.portalestudante.ufu.br/, clicar em Solicitação, depois em Ficha 

Catalográfica, preencher os dados e salvar;  

• Inserir ficha catalográfica e ata de defesa na versão corrigida da dissertação; 

• Inserir a dissertação no Repositório Institucional da Universidade Federal de 

Uberlândia, conforme instruções do Setor de Bibliotecas Digitais – SEBID UFU 

(http://repositorio.ufu.br/static/sobre/tutoriais/tutorial_autoarquivamento_TD.pdf); 

Obs.: ficar atento ao e-mail institucional para observar as possíveis correções. 

• Enviar e-mail, contendo as especificações do SEBID, com o Termo de Autorização 

para Publicação anexo (disponível em http://repositorio.ufu.br/ na barra Tutoriais – 

Termo de Autorização para publicação) preenchido, assinado e digitalizado para a 

o e-mail da Secretaria do Programa de Pós-graduação coipa@ufu.br; 

• Após isso a secretaria encaminhará um processo via SEI para o SEBID e este anexará 

a declaração de inserção da Dissertação no Repositório Institucional após possíveis 

correções e autorização do orientador; 

• Encaminhar um e-mail para coipa@ufu.br com um comprovante de submissão do 

trabalho da dissertação onde o mesmo deverá estar em processo de revisão (under 

review); 

Obs.: Servirá como comprovante, artigo publicado após a matrícula na mesma área 

da dissertação, em que o mestrando figure como primeiro autor.  

A homologação deverá ser analisada pelo ColPPIPA para aprovação final. 
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Expedição do diploma 

O diploma de Mestre, bem como qualquer outra documentação referente à conclusão do 

curso, só será emitido após a homologação pelo ColPPIPA. 

 

DOUTORADO 

Bolsas 

Os candidatos aprovados na seleção podem ser contemplados com bolsas (início ou 

durante o curso), conforme a concessão pelas Agências de fomento (CAPES, CNPq ou 

FAPEMIG), e mediante seleção pela Comissão de Bolsas para o período de 12 meses, 

renovável até o final do curso (máximo 48 meses). 

A recusa ou o aceite da bolsa deverá ser comunicado em formulário próprio (ANEXO A). 

Os discentes selecionados precisam estar à disposição do PPIPA no período de concessão 

e de renovação das bolsas para a assinatura semestral do Termo de Compromisso 

(ANEXO A), junto à PROPP. 

Regime Didático 

Os Cursos serão ministrados em regime de créditos, sendo cada crédito correspondente a 

15 horas/aula. 

Prazo mínimo 

A conclusão do Doutorado terá prazo mínimo de 24 meses. 

Prazo máximo 

A conclusão do curso de Doutorado, incluindo a defesa pública da tese e o envio do 

manuscrito para publicação será de 48 meses, salvo prorrogação aprovada pela CPPIPA 

de no máximo 6 meses, nos casos julgados excepcionais.  

Durante este período não há concessão de bolsa. 
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Número de créditos 

Para a obtenção do título de Doutor, de acordo com o Art. 30 da Resolução nº 06/2018 

do CONPEP, o discente matriculado no curso deverá cumprir um mínimo de 108 créditos, 

sendo que: 

• Sessenta créditos, no mínimo, deverão ser obtidos em disciplinas, da seguinte 

forma: 

• vinte e quatro créditos em disciplinas obrigatórias do núcleo de formação do 

PPIPA; 

• quatro créditos em estágio docência na graduação;  

• os demais créditos serão obtidos em disciplinas optativas. 

• Quarenta e oito créditos serão consignados pela execução do trabalho 

experimental e consequente aprovação na defesa da Dissertação de Mestrado. 

 

Ingressantes no Doutorado poderão solicitar ao ColPPIPA, mediante anuência do 

orientador, o aproveitamento de créditos por disciplinas do PPIPA anteriormente 

cursadas. 

Relatórios acadêmicos 

O objetivo dos relatórios acadêmicos é atender às exigências da CAPES e/ou para 

acompanhamento do desempenho do discente pelo Programa. 

O relatório deve ser submetido por todos os discentes ao final de cada ano letivo. 

A entrega do relatório é SOMENTE online através do endereço 

http://www.imunoparasito.ufu.br/pt-br/relatorio-anual-unificado-dos-discentes-do-ppipa 

seguindo as orientações do site. 

* Discentes que já qualificaram ou marcaram a qualificação e já entregaram toda a 

documentação via SEI no prazo estipulado conforme Resolução ColCOIPA de 1/2019 até 

a data da entrega ficam desobrigados da entrega do relatório. 

A DATA DE ENTREGA OCORRERÁ 10 DIAS ANTES DO FIM DO SEMESTRE 

LETIVO DA PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME CALENDARIO UFU. 
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Qualificação 

De acordo com o Artigo 47, parágrafos 1º ao 5º, da Resolução nº 005/2003 do CONPEPe 

considerando as alterações aprovadas na 108ª Reunião do Colegiado do PPIPA, o discente 

deverá submeter- se ao exame geral de qualificação do Doutorado, adequando-se aos 

seguintes critérios: 

• prazo máximo de 36 meses de curso de Doutorado; 

• cumprimento dos créditos correspondentes;  

• entrega da cópia do histórico escolar; 

• realização de exame de proficiência em segunda língua estrangeira (poderá ser 

feita em qualquer instituição); 

• apresentação de, no mínimo, um trabalho publicado ou aceite para publicação, 

durante o período de permanência no curso, em periódico indexado; 

• conclusão da parte experimental do projeto de tese; 

• solicitação no SEI pelo orientador que abrirá o processo no SEI, anexando os 

seguintes documentos: 

• carta de solicitação de qualificação (ANEXO D); 

• cópia do histórico escolar; 

• trabalho publicado ou aceite para publicação; 

• manuscrito referente à dissertação em forma de artigo (em português ou 

no idioma proposto pela revista); 

• normas do periódico escolhido; 

• artigo modelo do mesmo. 

Banca de Qualificação 

O exame geral de qualificação será avaliado por banca aprovada pelo colegiado, composta 

por três professores doutores, preferencialmente atuantes em Programa de pós-graduação. 

Desses, dois deverão ser externos ao PPIPA e o terceiro membro, que presidirá a banca, 

deverá pertencer ao quadro de orientadores de doutorado do PPIPA, excluindo-se o 

orientador e coorientador. Desta forma, a banca terá a seguinte composição:  

Presidente – docente/doutor-pesquisador do PPIPA 

Titular – docente/ doutor-pesquisador 
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Titular – docente/ doutor-pesquisador 

Exame de qualificação 

O exame geral de qualificação dos discentes matriculados no Doutorado constará de breve 

apresentação oral à banca examinadora do manuscrito a ser enviado para publicação em 

periódico, com impacto, indexado no “ISI” ou no “Scielo”, onde tenham sido descritos 

os resultados alcançados durante o desenvolvimento do projeto. Após a apresentação, a 

banca examinadora poderá abrir discussão para avaliar a extensão do conhecimento e a 

capacidade do candidato em interpretar e discutir os resultados do manuscrito analisado, 

bem como sobre o projeto de pesquisa de recém-doutor. 

O discente será considerado aprovado no exame geral de qualificação quando obtiver 

conceito não inferior a “C”. 

Na ata de qualificação o parecer emitido pela banca examinadora, deverá constar 

avaliação sobre a maturidade científico-acadêmica do discente e breves comentários 

sobre o trabalho. Caso o discente seja reprovado, novo exame deverá ser marcado, em 

prazo estabelecido pela banca, sendo que o mesmo poderá ser repetido uma única vez. 

Defesa da tese 

De acordo com os Artigos 48, 49, 50 e 51 da Resolução nº 005/2003 do CONEP e 

considerando as alterações aprovadas na 177ª Reunião do Colegiado do PPIPA, a defesa 

da tese do Doutorado deve obedecer aos seguintes critérios: 

• aprovação prévia no exame geral de qualificação; 

• ter caráter público, com divulgação prévia do local e data de realização; 

• encaminhamento pelo orientador, via SEI, ao Colegiado do PPIPA do formulário 

próprio (ANEXO E) e uma cópia da tese de doutorado, em formato PDF. 

De acordo com a Resolução COLCOIPA 01/2019, a documentação deverá ser enviada 

com 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. 

* O envio para os membros da banca fica a encargo da secretaria. Sendo assim é de 

extrema importância informar os e-mails da banca atualizados. 
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Banca examinadora 

A defesa da tese de doutorado será avaliada por banca examinadora aprovada pelo 

Colegiado e indicada pelo orientador tendo a seguinte composição: 

Presidente – docente/orientador-pesquisador do PPIPA 

Titular – docente/ doutor-pesquisador (comunidade externa a UFU) 

Titular – docente/ doutor-pesquisador (comunidade externa a UFU) 

Titular – docente/ doutor-pesquisador  

Titular – docente/ doutor-pesquisador  

Suplente I - docente/ doutor-pesquisador (comunidade externa a UFU) 

Suplente II - docente/ doutor-pesquisador 

É necessário que ao menos dois dos membros titulares e um dos membros suplentes da 

banca examinadora sejam da comunidade externa à Universidade  

Defesa de tese 

 A defesa da tese de doutorado constará de apresentação oral, com duração de 40 a 50 

minutos, à banca examinadora. 

Após a apresentação, cada examinador realizará arguição sobre o trabalho apresentado. 

Ao término, a banca emitirá sua avaliação em sessão secreta. 

Será lavrada a ata de julgamento do trabalho apresentado, contendo as informações 

necessárias e o parecer final da respectiva banca examinadora. 

A avaliação final da tese, após a defesa, se dará por intermédio das seguintes expressões: 

I– aprovado 

II– reprovado. 

Será considerado aprovado o candidato que obtiver a aprovação da maioria dos 

examinadores. 
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Homologação do título 

Para homologação do título, o discente deverá realizar os seguintes passos: 

 

• Solicitar ficha catalográfica no Portal do Estudante. Ir em 

https://www.portalestudante.ufu.br/, clicar em Solicitação, depois em Ficha 

Catalográfica, preencher os dados e salvar;  

• Inserir ficha catalográfica e ata de defesa na versão corrigida da tese; 

• Inserir a tese no Repositório Institucional da Universidade Federal de Uberlândia, 

conforme instruções do Setor de Bibliotecas Digitais – SEBID UFU 

(http://repositorio.ufu.br/static/sobre/tutoriais/tutorial_autoarquivamento_TD.pdf); 

Obs.: ficar atento ao e-mail institucional para observar as possíveis correções. 

• Enviar e-mail, contendo as especificações do SEBID, com o Termo de Autorização 

para Publicação anexo (disponível em http://repositorio.ufu.br/ na barra Tutoriais – 

Termo de Autorização para publicação) preenchido, assinado e digitalizado para a 

o e-mail da Secretaria do Programa de Pós-graduação coipa@ufu.br; 

• Depois a secretaria encaminhará um processo via SEI para o SEBID e este anexará a 

declaração de inserção da Tese no Repositório Institucional após possíveis correções 

e autorização do orientador; 

• Encaminhar um e-mail para coipa@ufu.br com um comprovante de submissão do 

trabalho da tese, onde o mesmo deverá estar em processo de revisão (under 

review); 

 

A homologação deverá ser analisada pelo ColPPIPA para aprovação final. 

 

Expedição do Diploma 

O diploma de Doutor, bem como qualquer outra documentação referente à conclusão do 

curso, só será emitido após a homologação da tese de doutorado. 
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DISCIPLINAS 

QUADRO II. Grade de disciplinas do currículo do Programa de Pós- graduação em 
Imunologia e Parasitologia Aplicadas 

Código Disciplina CR CH Docente 

IPA46 
Dissertação de Mestrado  

(Para ingressantes até 2018/1) 
55 0 Orientadores (0h total) 

IPA70 
Dissertação de Mestrado / Masters 
Dissertation  

(Para ingressantes em 2018/2) 
24 360 Orientadores (360h total, 

90h/semestre) 

IPA69 Estágio Docência na Graduação I / 
Teaching Internship I 02 30 Orientadores 

IPA29 
Tese de Doutorado  

(Para ingressantes até 2018/1) 
110 0 Orientadores (0h total) 

IPA102 
Tese de Doutorado / PhD Thesis  

(Para ingressantes em 2018/2) 
48 720 Orientadores (720h total, 

90h/semestre) 

IPA100 Estágio Docência na Graduação II / 
Teaching Internship II 02 30 Orientadores 

IPA101 Estágio Docência na Graduação III / 
Teaching Internship III 02 30 Orientadores 

IPA80 Estágio Profissional / Professional 
Internship 08 120 Coordenador (180h) 

IPA66 

Tópicos Essenciais em Ética, Integridade 
Científica, Planejamento e Análise 
Experimental / Essential Topics in Ethics, 
Scientific Integrity, Planning and 
Experimental Analysis 

04 60 
- José R Mineo (30 h)  

- Marcelo JB Silva (30 h) 

IPA67 Tópicos Essenciais em Imunologia / 
Essential Topics in Immunology 10 150 

- José Roberto Mineo (25 h)  

- Claudio V. da Silva (25 h) 

- Ernesto A. Taketomi (25 h)  

- Jair Pereira C. Junior (25 h) 

- Marcelo José B. Silva (25 h) 

- Olindo Assis M. Filho (25 h) 

IPA68 Tópicos Essenciais em Parasitologia / 
Essential Topics in Parasitology 10 150 - Marcia Cristina Cury (23 h) 
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- Julio Mendes (22 h) 

- Michelle A. R. Freitas (16 h)  

- Raquel Borges Moroni (6 h)  

- Matias P. J. Szabó (25 h)  

- Docentes convidados (58 h) 

IPA71 Biologia Celular / Cellular Biology 03 45 
Eloísa Amália Vieira Ferro (30h) 

Bellisa de Freitas Barbosa (15h) 

IPA79 
Tráfego Intracelular de Patógenos / 
Intracellular Traffic of Pathogens 

  
03 45 Claudio Vieira da Silva (45h) 

IPA81 
Seminários em Alergia e Imunologia 
Clínica / Seminars in Allergy and Clinical 
Immunology 

03 45 
Ernesto Akio Taketomi (30h) 

Jair Pereira Cunha Júnior (15h) 

IPA83 

Seminários em Bioecologia de Carrapatos 
e Doenças Transmitidas / Seminars on 
Bioecology of Ticks and Transmitted 
Diseases 

03 45 Matias Pablo Juan Szabó (45h) 

IPA84 
Seminários em Biologia de 
Tripanosomatídeos / Seminars on Biology 
of Trypanosomatids 

03 45 Claudio Vieira Silva (45h) 

IPA85 Seminários em Biologia Molecular / 
Seminars in Molecular Biology 03 45 Jonny Yokosawa (45h) 

IPA88 Seminários em Helmintologia / Seminars 
in Helminthology 03 45 Docentes convidados (45h) 

IPA89 
Seminários em Imunologia da 
Reprodução / Seminars on Reproductive 
Immunology 

03 45 
Eloísa Amália Vieira Ferro (30h) 

Bellisa de Freitas Barbosa (15h) 

IPA90 Seminários em Imunoparasitologia / 
Seminars in Immunoparasitology 03 45 José Roberto Mineo (45h) 

IPA91 
Seminários em Imunopatologia / Seminars 
in Immunopathology 

 
03 45 Neide Maria Silva (45h) 

IPA92 Seminários em Interações entre Parasitos 
e seus Hospedeiros / Seminars on 

03 45 Tiago Wilson Patriarca Mineo 
(45h) 
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Interactions between Parasites and their 
Hosts 

IPA94 Seminários em Nanobiotecnologia / 
Seminars on Nanobiotechnology 03 45 Luiz Ricardo Goulart (45h) 

IPA95 Seminários em Oncologia Molecular / 
Seminars in Molecular Oncology 03 45 Marcelo José Barbosa Silva 

(45h) 

IPA96 Seminários em Virologia / Seminars in 
Virology 03 45 Ana Carolina Jardim (45h) 

IPA99 
Tópicos Especiais: Palestras em 

Temas Contemporâneos / Special Topics: 
Lectures on Contemporary Themes 

03 45 Carlos Henrique Gomes Martins 
(45h) 

IPA75 
Microscopia avançada / Advanced 

Microscopy  
03 45 Marcelo Emílio Beletti (45h) 

IPA77 
Processos Patológicos Gerais / 

General Pathological Processes 
03 45 Paulo Rogério de Faria (45h) 

IPA78 
Relação Patógeno-Hospedeiro / 

Host-Pathogen Relationship 
03 45 

Tiago Wilson Patriarca Mineo 

Matias Pablo Juan Szabó (45h) 

IPA79 Tráfego Intracelular de Patógenos / 
Intracellular Traffic of Pathogens 03 45 Claudio Vieira Silva (45h) 

IPA73 Imunotecnologia / Immunotechnology 03 45 Jair Pereira Cunha Júnior (45h) 

Frequência 

É obrigatória a frequência nas atividades de cada disciplina, sendo reprovado o candidato 

que não comparecer a 85% da carga horária total. 

A avaliação será de exclusiva responsabilidade do professor responsável pela disciplina, 

sendo realizada mediante prova, exames, trabalhos ou projetos, ou atividades de natureza 

correlata, sempre de caráter documental e concernente aos conteúdos tratados. 

Conceito 

O aproveitamento de cada disciplina é aferido por meio de conceito fixo, expresso por 

números inteiros, sendo: 

“A” – Excelente (de 90 a 100% de aproveitamento): com direito a crédito; 
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“B” – Bom (de 75 a 89% de aproveitamento): com direito a crédito; 

“C” – Regular (de 60 a 74% de aproveitamento): com direito a crédito 

“D” – Insuficiente (de 40 a 59% de aproveitamento): sem direito a crédito 

“E” – Reprovado (de 0 a 39% de aproveitamento): sem direito a crédito 

 

De acordo com o artigo 41, da Resolução nº 05/2003 do CONPEP, a avaliação do 

aproveitamento do discente será feita mediante coeficiente de rendimento global (CR), 

calculado após a conclusão de cada período letivo, correspondendo à média ponderada de 

todos os níveis de conceito atribuídos até então, tomando-se como peso o número de 

créditos das disciplinas e atribuindo-se aos níveis, os valores: 

I. A = 4 pontos por crédito 

II. B = 3 pontos por crédito 

III. C = 2 pontos por crédito 

IV. D = 1 ponto por crédito 

V. E = 0 (zero) 

O discente que obtiver avaliação “D” ou “E”, em qualquer disciplina, poderá repeti-la 

uma única vez, atribuindo-se como resultado final a última avaliação obtida. 

O discente será desligado do programa, se obtiver CR inferior a 2.5, nível D ou E em 

qualquer disciplina repetida, nível E em diferentes disciplinas, se for reprovado pela 

segunda vez no exame de qualificação, não cumprir as atividades exigidas, solicitar o 

desligamento por escrito e/ou por indisciplina sofrer pena de desligamento. 

Estágio docência na graduação I/Teaching Internship I (IPA69), Estágio docente na 

graduação II/Teaching Internship II (IPA100) e Estágio docência na graduação 

III/Teaching Internship III (IPA101) 

O objetivo fundamental do "Estágio de Docência na Graduação" é a prática do ensino por 

parte do discente em disciplinas de graduação que estejam ligadas a área de concentração 

de seu projeto de pesquisa. Sua execução ocorre por meio de fundamentação pedagógica 

teórica e prática, observação em sala de aula de professores experimentados com boa 
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didática de ensino. A escolha e preparo dos temas de aulas selecionados deverá ser de 

comum acordo com o orientador. 

É destinada exclusivamente a discentes regularmente matriculados em curso de pós-

graduação; 

O responsável pela disciplina será sempre o coordenador do curso (para o qual deve ser 

enviado o relatório da disciplina) e o avaliador sempre o orientador do referido discente; 

De acordo com a RESOLUÇÃO No 15/2013, do CONPEP, "Art. 5o, incisos: I – o estágio 

deverá ser realizado de acordo com o plano de trabalho apresentado pelo discente e pelo 

orientador, e aprovado pelo Colegiado do Programa; II – cada uma das disciplinas objeto 

do estágio de docência deverá ter carga horária mínima de 1 hora-aula semanal e máxima 

de 4 horas semanais; III – a duração do estágio de docência será de um semestre para o 

Mestrado e de dois para o Doutorado; IV – as atividades deverão ser acompanhadas e 

supervisionadas presencialmente por professor responsável, preferencialmente o 

orientador da tese ou dissertação, e desenvolvidas no ambiente universitário; V – a 

finalização do estágio deverá constar de relatório de conclusão, confeccionado pelo 

bolsista e orientador, e aprovada pelo Colegiado do Programa; e VI – o bolsista que for 

docente de ensino superior, mediante a comprovação das atividades, poderá ser 

dispensado do estágio de docência.". 

Após o cumprimento da carga horária o professor supervisor deverá apresentar ao 

orientador um relatório das atividades acadêmicas contendo: 

• Data das aulas assistidas pelo discente, assuntos, curso de graduação, período e 
professores que as ministraram; 

• Assuntos das aulas teóricas e/ou praticas ministradas pelo discente, data, curso 

de graduação e período; 

• Parecer sobre o desempenho do discente. 

Com base neste relatório do professor supervisor o orientador atribuirá o conceito ao 

discente. 

O discente deverá enviar uma cópia do relatório, em PDF, para o e-mail: coipa@ufu.br, 

e entregar uma cópia impressa na secretaria. 

A DATA DE ENTREGA OCORRERÁ 10 DIAS ANTES DO FIM DO SEMESTRE 

LETIVO DA PÓS-GRADUAÇÃO. 
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Dissertação de Mestrado / Masters Dissertation (IPA46 e IPA70) 

Os objetivos gerais da disciplina são desenvolver atividades de pesquisas; dominar a 

metodologia científica; redigir documentos científicos e demonstrar proficiência em um 

assunto científico específico. Alcançados por meio do desenvolvimento de um  plano de 

trabalho constando de: Título do trabalho, introdução, objetivos, justificativa, 

metodologia, resultados parciais, cronograma (com data prevista para defesa) e 

bibliografia, exame geral de qualificação, preparação e apresentação oral de manuscrito 

enviado para publicação em revista científica da área e elaboração de dissertação e defesa 

pública. 

Tese de Doutorado / PhD Thesis (IPA29 e IPA102) 

Tem como objetivos desenvolver atividades de pesquisas; dominar a metodologia 

científica; redigir documentos científicos e demonstrar proficiência em um assunto 

científico específico. Alcançados por meio do desenvolvimento do plano de trabalho 

constando de: Título do trabalho, introdução, objetivos, justificativa, metodologia, 

resultados parciais, cronograma (com data prevista para defesa) e bibliografia, exame 

geral de qualificação, preparação e apresentação oral dos resultados obtidos pelo discente 

no desenvolvimento da tese de doutorado e elaboração de tese e defesa pública. 

Seminários Específicos de cada área  

O objetivo é desenvolver um raciocínio analítico, associativo e crítico a respeito de 

trabalhos e revisões descritos na literatura sobre temas atuais. No momento da matrícula, 

o discente deverá escolher a turma do professor com o qual fará a disciplina conforme 

ofertas divulgadas nos editais semestrais. 

MATRÍCULA 

A matricula será efetuada conforme o regulamento do PPIPA e resoluções do CONPEP, 

atendendo ao calendário acadêmico geral da pós-graduação e grade de disciplinas. Os 

documentos necessários para a matrícula serão enviados por e-mail pela secretaria. 

É obrigatória a matrícula semestral nas disciplinas IPA 70 e IPA 102 conforme o curso 

de cada discente. 

O discente deverá renovar o vínculo de matrícula de acordo com a periodicidade 

(semestral) e os componentes curriculares estabelecidos pelo ColPPIPA. 
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As matrículas subsequentes não são automáticas, sendo as mesmas realizadas em meio 

eletrônico, no portal do estudante da UFU (www.portalestudante.ufu.br) com os 

respectivos usuários (número de matrícula) e senha individual,  

O número de matrícula de ingressantes é fornecido pela secretaria. Para a senha, é 

necessário entrar no endereço www.portalestudante.ufu.br colocar sua matricula e clicar 

em “esqueci minha senha”, as instruções para a nova senha serão enviadas para o email 

cadastrado pelo discente na UFU.  

CASO A DEFESA OCORRA APÓS O SEMESTRE CIVIL (1º de janeiro a 30 de 

junho - Primeiro Semestre ou 1º de julho a 31 de dezembro – Segundo Semestre), O 

DISCENTE DEVERÁ SE MATRICULAR NOVAMENTE NA TESE OU 

DISSERTAÇÃO. 

 

CONVALIDAÇÃO DE CRÉDITOS 

Para a convalidação de créditos o discente deverá seguir os critérios: 

• Acessar o portal do estudante (www.portalestudante.ufu.br) e fazer a solicitação 

da dispensa de disciplinas/aproveitamento de créditos, incluindo os documentos: 

o Carta ao colegiado conforme ANEXO G, preenchida, assinada, escaneada 

e digitalizada (com a data e assinatura do discente e do orientador) 

o Histórico escolar; 

o Ementa de disciplinas e primeira página dos artigos publicados após 

matrícula no Programa de Pós-graduação (página com nome dos 

coautores) se houver.   

Todos os documentos referentes ao aproveitamento conforme (Resolução SEI N.06/2018 

do CONPEP, Art. 30, § 3º e §4º) devem ser digitalizados em arquivo único, formato PDF 

com no máximo 3 Mb. 

O discente poderá aproveitar créditos em artigos publicados após matrícula no PPG, 

sendo:  

a) Fator de impacto menor que 1 = 2 créditos  

b) Fator de impacto igual ou maior que 1 e menor que 4 = 3 créditos  
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c) Fator de impacto maior ou igual a 4 = 5 créditos.  

Cada trabalho poderá ser aproveitado apenas uma vez. 

 

AJUSTE E TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

Haverá possibilidade de inclusão ou exclusão de disciplinas após a matrícula do discente. 

Para o ajuste deverá ser solicitado na secretária o formulário próprio. 

 Havendo razão relevante a justificar, o Colegiado do programa poderá conceder 

trancamento parcial ou geral de matrícula ao discente requerente, em quantidade de 

disciplinas, períodos e prazos máximos a serem definidos, obedecidos os prazos definidos 

pela CAPES, respeitados os limites máximos de titulação estabelecidos nos regulamentos 

de cada programa. 

QUADRO GERAL DE ATIVIDADES 

ASSUNTO 
CURSO 

MESTRADO DOUTORADO 

Matrícula Data estabelecida no 
calendário acadêmico 
da pós-graduação 

Data estabelecida no 
calendário acadêmico 

da pós-graduação 
 
Ajuste de matrícula 

Data estabelecida no 
calendário acadêmico 
da pós-graduação 

Data estabelecida no 
calendário acadêmico da 
pós-graduação 

Trancamento geral de 
matrícula 

Data estabelecida no 
calendário acadêmico 
da pós-graduação 

Data estabelecida no 
calendário acadêmico da 
pós-graduação 

Trancamento de 
disciplina 

Data estabelecida no 
calendário acadêmico 
da pós-graduação 

Data estabelecida no 
calendário acadêmico da 
pós-graduação 

Entrega de projetos de 
pesquisa 

Ao final do primeiro 
semestre letivo 

Ao final do primeiro semestre 
letivo 

Entrega de relatórios Ao final de 18 meses 
letivos após o ingresso 

A cada 12 meses letivos 
após o ingresso 

Qualificação Até 3 meses que 
antecedem o prazo de 24 
meses 

Até 12 meses que 
antecedem o prazo de 48 
meses 

Encaminhamento de 
dissertação/tese para 
defesa 

 
30 dias antes da defesa 

 
30 dias antes da defesa 
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ANEXO A – CARTA DE CANDIDATURA À BOLSA E MODELO DE TERMO 
DE COMPROMISSO PARA CONCESSÃO DE BOLSA 

 

À Comissão de Bolsas do Colegiado do Programa de Pós-graduação em  

Imunologia e Parasitologia Aplicadas 

 

 

 Eu,                                                                                                   , comunico que: 

(   ) sou  (   ) não sou    candidato(a) à bolsa no Curso de ( )Mestrado ( ) Doutorado e 

afirmo meu compromisso em seguir todas as exigências das Agências de Fomento e da 

Universidade Federal de Uberlândia conforme Resolução nº 01/2010 do CONPEP - 

Conselho de Pesquisa e Pós-graduação e Resolução 02/2013 do Colegiado do Programa 

de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas que regulamenta esta questão.  

Atenciosamente,  

 

Uberlândia,          de                       de         . 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parecer da Comissão de Bolsas do Colegiado: 



 
 

31 

 

DECLARAÇÃO 

  

  

Eu,                                                                             , portador  do CPF____________________e  

da identificação  número______________, emitida  em       /        /        , pela, 

________________________ residente à  (Endereço  completo,  inclusive  com  CEP)  , 

declaro não manter nenhum vínculo empregatício e não possuir nenhuma fonte de renda 

durante a vigência  da  bolsa  de (mestrado/doutorado) da agência (CAPES, CNPq, 

FAPEMIG) no Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas. 

Declaro também que me dedicarei exclusivamente ao referido curso. 

  

Por ser verdade firmo o presente, 

  

  

  

Uberlândia,     de                     de           . 

  

  

  

  

________________________________________ 

                       Assinatura do discente 
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ANEXO B – NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

O projeto de pesquisa deverá ser elaborado em, no máximo, 20 páginas, digitado somente 

no anverso da folha, em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, cor preta, com 

espaçamento entre linhas de 1,5. As páginas deverão ser configuradas em formato A4, 

com margens de 3,0 cm à esquerda e superior e 2,0 cm à direita e inferior. 

Para citações longas, legendas de ilustrações, tabelas e folha de rosto o espaçamento entre 

as linhas deverá ser simples. 

Citações longas, notas, paginação e legendas de ilustrações e tabelas deverão ser 

apresentadas em tamanho 10. 

A paginação deverá ser apresentada a partir da primeira página de texto, porém, a 

sequência numérica contar-se-á a partir da folha de rosto. Apêndices ou anexos deverão 

ter os números de páginas apresentados normalmente, consecutivamente ao texto. 

Deverá ser estruturado em: 

1. Capa 

a. Cabeçalho, com o nome da instituição, instituto e curso 

b. Título do projeto 

c. Nome do discente 

d. Cidade, mês e ano 

2. Folha de rosto 

a. Título do projeto 

b. Descrição: Projeto de pesquisa submetido ao Colegiado do Programa de Pós-graduação 
em Imunologia e Parasitologia Aplicadas como requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre/Doutor (ou como parte do processo de seleção ao Doutorado). 

c. Nome completo e assinatura do discente ou candidato ao Doutorado 

d. Nome completo e assinatura do orientador 

3. Sumário 

4.Introdução atualizada e referencial teórico 

Este item deverá apresentar o assunto do projeto, de maneira clara e contextualizada, 
situando-o dentro da população a ser estudada, conforme referências atuais pesquisadas. 

5. Objetivo(s) 
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Pode ser dividido em geral e específico(s), evidenciando pontualmente a finalidade do 
trabalho. 

6. Justificativa 

Demonstrar a relevância do projeto e quais serão os possíveis benefícios oriundos do 
mesmo. 

7. Material e métodos 

Descrever, no geral, as abordagens, os métodos, as técnicas, os materiais, protocolos, 
análise estatística e outros procedimentos que serão utilizados. 

8. Local de desenvolvimento e viabilidade do projeto  

Descrever a equipe executora, bem como as instituições que os acolhem e a viabilidade 
pessoal e material do projeto. 

9. Lista de equipamentos e materiais de consumo 

Deverão ser enumerados os materiais envolvidos na execução do trabalho. 

10. Cronograma de execução 

Deverá incluir as tarefas a serem realizadas durante cada período determinado. 

11. Referências bibliográficas 

Todo o material teórico envolvido na elaboração do projeto deverá ser referenciado, de 
acordo com as normas vigentes da ABNT. 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

A                                                               B 

Ilustração 1. Modelo para elaboração da capa (A) e folha de rost (B) do projeto de  

pesquisa de Mestrado/Doutorado 
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ANEXO C – Modelo para solicitação de exame de qualificação de Mestrado 
(conforme artigo 47 da resolução 005/2003 do CONPEP). Fazer Ofício SEI com 
todas as informações deste anexo. 

 

SOLICITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE MESTRADO  

 

Ao Colegiado do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia 
Aplicadas 

 

Tendo o(a) pós-graduando(a) ___________________________, matrícula 

_________________ cumprido todos os créditos do curso de mestrado, venho solicitar 

ao referido Colegiado a aprovação da Banca examinadora para realização do exame de 

qualificação do trabalho intitulado: _______________________________, dia 

___/___/___, às ______ horas, local: _____________________.  Sendo a banca 

composta por:  

Informar nome, e-mails atualizados e sigla do setor e da instituição de cada membro 

da banca. 

 

Para tanto anexamos (em arquivo PDF): 

- Cópia do histórico escolar; 

- 1 (uma) via do manuscrito: (autores e títulos) referente a parte experimental da 
dissertação; 

- 1 (uma) cópia das instruções (normas) para os autores do periódico 
________________________, com fator de impacto _______ para onde será 
encaminhado o referido manuscrito; 

- 1 (uma) cópia de um trabalho publicado no periódico escolhido 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
            Assinatura do orientador  

 
 

 



 
 

35 

ANEXO D - Modelo para solicitação de exame de qualificação de Doutorado 
(conforme artigo 47 da resolução 005/2003 do CONPEP) Fazer Solicitação via SEI 
com todas as informações deste anexo. 

 

SOLICITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DE DOUTORADO  

 

Ao Colegiado do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia 
Aplicadas 

 

Tendo o(a) discente ___________________________, matrícula _____________ 

cumprido todos os créditos do curso de Doutorado, venho solicitar ao referido Colegiado 

a aprovação da Banca examinadora para realização do exame de qualificação do trabalho 

intitulado:”____________________________________________________”, dia 

___/___/___, às ______ horas,  local.___________________. 

 Sendo a banca composta por:  

Informar nome completo, e-mails atualizados e sigla do setor e da instituição de cada 

membro da banca. 

Distinguir titulares e suplentes. 

 

Para tanto anexamos: 

- Cópia do histórico escolar; 
- 1 (uma) via do manuscrito: (autores e títulos) referente a parte experimental da 
dissertação; 
- 1 (uma) cópia das instruções (normas) para os autores do periódico 
________________________, com fator de impacto ________ para onde será 
encaminhado o referido manuscrito; 
- 1 (uma) cópia de um trabalho publicado no periódico escolhido; 
- 1 (uma) cópia de um trabalho publicado após matrícula no doutorado. 

 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
            Assinatura do orientador  
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ANEXO E – Modelo para solicitação de defesa de Dissertação de Mestrado e/ou 
Tese de Doutorado – Fazer Solicitação via SEI com todas as informações deste 
anexo 

 
SOLICITAÇÃO DE DEFESA DE MESTRADO E/OU DOUTORADO  

(o processo deverá ser aberto no SEI pelo orientador) 
 

Ao colegiado do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas 
 

Solicito  providências para defesa de Dissertação de Mestardo e/ou Tese de Doutorado 
do(a) discente____________________________, matrícula_____________, tendo em 
vista que o(a) mesmo(a)  cumpriu todos os requisitos necessários para a referida defesa.  
 
 
DADOS DO TRABALHO:  
 
 

Título da tese/dissertação: _____________________________________________ 
 

Linha de Pesquisa: ____________________________________________________ 
 

Projeto de vinculação: _________________________________________________ 
 

Data ___/___/___ Horario:__________Local: ______________________________  
 
 
COMPOSIÇÃO DE BANCA: 
 
 

Titulares: Nome:_____________________SIGLA _______Email:________________ 
 
Suplentes: Nome: ____ _______________ SIGLA _______Email:________________ 
 

 
INFORMAR COMO SERÁ A PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA BANCA:  

• Conferencia Web ou Presencial. 
• Para convidados externos informar se há necessidade de passagem área e/ou 

pagamento de diária e preencher o formulário: “Dados de docentes convidados”. 
• Fazer cadastro para assinatura da ata no SEI. 

 

ATENÇÃO: 
Ø Informar nome, sigla do setor e da instituição de cada membro da banca, e-mails 

atualizados.  
Ø O processo deverá ser aberto no SEI pelo orientador, incluir como solicitação o 

texto abaixo. 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Orientador 
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DADOS DE DOCENTES CONVIDADOS 

Nome:  

Data de Nascimento:   CPF: 

Identidade:    Órgão emissor:  Data de emissão: 

 Instituição: 

Departamento: 

Endereço comercial:      Bairro: 

Cidade:        CEP: 

Telefone:    Fax:    E. mail: 

Endereço Residencial: 

Cidade:                                     Bairro:   CEP: 

Telefone:    E. mail:  

 

LOCOMOÇÃO E ESTADIA: 

 

Passagens: Aérea____ Ônibus____ Veículo próprio_____ 

IDA:  Data da viagem ____/____/_____ Horário: ______________________ 

  Local de saída: ______________________________________________ 

VOLTA: Data da viagem: ____/____/____ Horário: ______________________ 

Local de saída: ______________________________________________ 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Será pago um auxílio diário no valor de R$ 320,00 (em cheque) no dia da defesa.  

2. O convidado deverá assinar o recibo AUXPE e entregar os bilhetes de passagens aéreas 
na Secretaria do Programa. 

3. As despesas com bagagem e cancelamento de passagens, se houver, serão por conta do 
convidado.  

4. A reserva de hotel, caso necessário, será por conta do convidado.  

 

A DISSERTAÇÃO E/OU TESE SERÁ ENCAMINHADA POR EMAIL VIA SEI. 
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ANEXO F – Modelo para elaboração da Dissertação ou Tese 

A dissertação/tese deverá ser elaborada com digitação somente no anverso da folha, em 

fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, cor preta, com espaçamento entre linhas 

de 1,5. As páginas deverão ser configuradas em formato A4, com margens de 3,0 cm à 

esquerda e superior e 2,0 cm à direita e inferior. 

Para citações longas, legendas de ilustrações, tabelas e folha de rosto o espaçamento entre 

as linhas deverá ser simples. 

Citações longas, notas, paginação e legendas de ilustrações e tabelas deverão ser 

apresentadas em tamanho 10. 

A paginação deverá ser apresentada a partir da primeira página de texto, porém, a 

sequência numérica contar-se-á a partir da folha de rosto. Apêndices ou anexos deverão 

ter os números de páginas apresentados normalmente, consecutivamente ao texto. 

Deverá ser estruturado em: 

1. Lombada (da esquerda para a direita) 

• Curso (Mestrado ou Doutorado) 
• Nome do discente 
• Ano 

2. Capa 

• Cabeçalho, contendo nome da Instituição, Instituto e Programa 
• Título da Dissertação/Tese 
• Nome do discente 
• Cidade e ano 

3. Primeira folha de rosto 

• Cabeçalho, contendo nome da Instituição, Instituto e Programa 
• Dissertação/Tese apresentada ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 

Imunologia e Parasitologia Aplicadas como requisito parcial a obtenção do título 
de Mestre/Doutor 

• Nome do discente, do orientador e coorientador (se pertinente) 
• Cidade e ano 

4. Segunda folha de rosto (Fornecida pela Secretaria do Programa) 

• Cabeçalho, contendo nome da Instituição, Instituto e Programa 
• Nome do discente 
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• Dissertação/Tese apresentada ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Imunologia e Parasitologia Aplicadas como parte de obtenção do título de 
Mestre/Doutor 

• Área de concentração do curso 
• Assinatura dos membros da banca examinadora, incluindo o orientador 

5. Corpo 

• Dedicatória (quando pertinente) 
• Pensamento(s) (quando pertinente) 
• Agradecimento(s) (quando pertinente) 
• Listas de abreviações, figuras ou tabelas (quando pertinente) 
• Sumário 
• Resumo na língua vernácula 
• Resumo em inglês (Abstract) 
• Introdução/justificativa 
• Objetivo 
• Material e Métodos 
• Resultados 
• Discussão 
• Conclusões 
• Referências bibliográficas, segundo normas vigentes da ABNT 
• Anexo (quando aplicável, por exemplo, aceite do Comitê de Ética, Termos de 

Consentimento, protocolos, fichas diversas) 

 

                                    A                                                                  B 

Ilustração 2. Modelo para elaboração da capa (A) e primeira folha de  rosto 
(B) da Dissertação de Mestrado. 
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ANEXO G - Instruções para aproveitamento de créditos 

 
SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS/DISPENSA DE 

DISCIPLINAS  
 
 
Ao Colegiado do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas 
Campus Umuarama  
 
 

Solicitamos o aproveitamento de créditos em publicação de artigos após a matrícula no 

PG e/ou dispensa de disciplinas para o (a) 

discente,_______________________________________matrícula,________________ 

do curso de doutorado do PPIPA/ICBIM/UFU, conforme Art. 30, §3º da Resolução SEI 

06/2018 do CONPEP.  

Seguem os comprovantes das ementas curriculares, abaixo: 

 

Nome da(s) Disciplina (a) Instituição CH Créditos  

IPA.... Tópicos Essenciais em ......... UFU 45 3 

    

 

Artigos - Bibliografia completa conforme 
normas da ABNT 

fator de 
impacto 

Créditos a 
aproveitar 

   

   

Soma total dos créditos   

 

 

Atenciosamente,  

__________________________                          __________________________ 
    Assinatura do orientador                                       Assinatura do discente 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

www.ufu.br  

PRÓ REITORIA DE PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO 

www.propp.ufu.br  

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

http://www.comissoes.propp.ufu.br/CEP  

ramal: 4131 

cep@propp.ufu.br  

CNPQ 

www.cnpq.br  

PLATAFORMA LATTES 

www.lattes.cnpq.br  

CAPES 

www.capes.gov.br  

FAPEMIG 

www.fapemig.br  

PUBMED 

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  

PERIODICOS CAPES 

www.periodicos.capes.gov.br  

SCIENCEDIRECT  
www.sciencedirect.com/science    
 
 


