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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia
Aplicada
Avenida Para, 1720 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone: 34 3225-8482 - Bloco 2B - Sala 2B221

ATA DE REUNIÃO
Ata da (204ª) ducentésima quarta reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 29 de junho do ano de 2017 às 14:30 horas
na sala 2B216 do Bloco 2B - Campus Umuarama, sob a presidência do coordenador Prof. Dr. Tiago
Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o coordenador, os membros do Colegiado biênio 20172019, os professores doutores: José Roberto Mineo, Sydnei Magno da Silva, Matias Pablo Juan Szabó e o
representante discente, doutorando Heber Leão Silva Barros. O coordenador justificou ausência da Profa.
Eloísa Amália Vieira Ferro. Deu-se início à reunião com o primeiro item da pauta: Primeiro item:
Aprovação das atas 199, 200, 201, 202 e 203. O Prof. Tiago cumprimentou e agradeceu aos membros
presentes, e perguntou sobre algum destaque observado nas atas elencadas. O Prof. Matias apresentou um
breve destaque na linha 11 da ata 201 que será corrigido. E não havendo nenhum outro destaque o
coordenador coloca para aprovação as atas 199, 200, 201, 202 e 203. As atas foram aprovadas pelo
colegiado e passou-se ao próximo item: 2) Informes foram suprimidos pela extensão da pasta, passandose para o item 3) ordem do dia, com o item 3.1) Indicação para o Prêmio Capes de Teses: O
coordenador tratou sobre o edital do Prêmio Capes de Tese 2017, citando que haveriam sete candidatos do
programa em potencial, devido ao número de teses defendidas em 2016. Dentre estes, somente a
candidata Dra. Caroline Martins Mota se inscreveu. Na sequência, leu a ata assinada e aprovada por
unanimidade pela Comissão de Bolsas que regeu o processo de indicação ao Prêmio CAPES de Tese
2017, sendo a data limite de inscrição junto a CAPES 30 de junho de 2017. O resultado da comissão foi
referendado pelo colegiado. Encerrado este item passou se ao seguinte. Item 3.2) Estratégias para
processos seletivos em 2018. Sobre o assunto, o coordenador apontou que houveram sugestões de
alterações no barema e a ficha de avaliação dos candidatos (doutorado), dinâmica de divulgação dos
códigos da prova escrita (mestrado), além da normatização pela administração superior da inclusão de
cotas raciais no âmbito da Pós-graduação na UFU. Dentre as discussões sobre o tema, foram externadas
preocupações sobre as variações do fluxo discente e sobre o processo de internacionalização, que hoje não
depende unicamente do Programa, mas da instituição como um todo. O Prof. José R. Mineo observou que
a busca por pós-graduação está reduzindo, sendo este um fenômeno mundial. Disse ainda que o PPIPA
deveria adotar formato de seleção a nível internacional. Entre diversas discussões e apontamentos, o
colegiado certificou tanto a necessidade de discutir o edital como um todo quanto a identificação dos
problemas específicos e pontuais. Portanto, diante das manifestações o Colegiado decidiu enviar um
fluxograma dos editais de processos de seleção para sugestão e discutir na próxima reunião do colegiado.
Encerrado este item passou-se ao seguinte. Item 3.3) Análises de projetos e relatórios de 2016. O Prof.
Tiago disse que coordenou pessoalmente o trâmite de distribuição e respostas online dos relatórios
acadêmicos de 2016. Informou que quatro discentes não apresentaram seus relatórios. Disse ainda que, no
próximo interstício, os projetos também serão submetidos e avaliados de modo eletrônico. Por último,
relatou que encaminhará as análises dos projetos e relatórios a Comissão de Bolsas do PPIPA. Encerrado
este item passou se ao seguinte. Item 3.4) Credenciamento, recredenciamento e descredenciamento
docente em 2018: O Prof. Tiago relatou que encaminhou por email aos docentes do Programa
formulários de contendo questionamentos sobre ofertas de vagas para 2018, bem como intenção de
permanecerem credenciados no PPIPA. Com base em tais respostas, relatou que dois docentes pediram o
descredenciamento voluntário, e que três docentes não solicitaram vagas nos próximos processos
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seletivos. Em seguida, o Prof. Tiago relatou que aguarda a nomeação de nova Comissão com esta
finalidade pelo CONPEP, e estabelecimento dos novos prazos de envio e análise das solicitações.
Ademais, lembrou aos membros do Colegiado sobre a interrupção de pedidos de novos credenciamentos
deliberado em 2016, remetendo para apreciação do Colegiado sobre a abertura de novos pedidos. O
colegiado deliberou pela abertura de novos credenciamentos até a primeira quinzena de agosto/17.
Encerrado este item passou se ao seguinte. Item 3.5) Atualizações sobre o workshop. O Prof. Tiago
informou que o SBI aprovou patrocínio de seis mil reais para a realização do workshop. Lembrou também
que o Colegiado deliberou sobre aplicação de recursos financeiros do projeto PROEX/CAPES para o
evento em comemoração aos 25 anos do programa (conforme Ata 198). Disse ainda que a empresa BD
Biosciences irá também auxiliar na realização do evento, por meio de ações como garantir as premiações
aos discentes. O evento terá 8 minicursos que serão ministrados pelos discentes do Programa, além de
convidados nacionais e internacionais. Encerrado este item passou se ao seguinte. Item 3.6) Análise do
novo formato de disciplinas. Sobre a grade de disciplinas, comentou sobre dificuldades em fechar o
elenco de disciplinas em conformidade com as orientações da UFU/DIRAC. Relatou que houveram
desdobramentos deste assunto, em memorandos e diversas reuniões com diretor do instituto, PROPP e a
Diretoria de Registro Acadêmico. Os diálogos com os diferentes setores continuam ocorrendo e o
coordenador se compromete a resolver as pendências. Encerrado este item passou se ao seguinte. Item
3.6) Solicitações da Profa. Márcia Cristina Cury: Tendo em vista diversas cartas da Profa. Márcia
Cury, o coordenador disse que a resposta será emitida em ofício único. As solicitações foram discutidas
pelo colegiado conforme segue: 1) Pedido de alteração de projeto de pesquisa da discente Kelem
Cristina Pereira Mota: Em carta, a Profa. Márcia que solicita alteração de projeto de pesquisa da
doutoranda sob o títuto: “Distribuição espacial e caracterização molecular e de geohelmintos na
microrregião de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil”, para o novo projeto com o título “Seleção de
peptídeos miméticos de Eimeria tenella para o desenvolvimento de fagoterapia em aves”. Com base nas
justificativas e dificuldades apresentadas, o colegiado aprovou o pedido, condicionado a análise favorável
da próxima solicitação; 2) Solicitação de troca de orientação da discente Kelem Cristina Pereira
Mota, atualmente sob sua supervisão. Em carta, solicita-se que o Prof. Luiz Ricardo Goulart Filho assuma
a orientação principal da doutoranda. Com base nas justificativas sobre as dificuldades enfrentadas, bem
como mediante discussões sobre os benefícios da alteração para a doutoranda, o colegiado aprovou o
pedido; 3) Solicitação para que a discente Kelem Cristina Pereira Mota não participe do Edital
PPIPA 004/2016, “Edital para concessão e renovação de bolsas de doutorado em 2017”: A carta
apresentada pela Profa. Márcia solicita que doutoranda não seja elegível a participar do segundo
cronograma do referido edital, mediante análise intrincada de itens do edital inicialmente publicado em
dezembro de 2016. Pautou-se nas discussões as bases legais de sustentação de nosso edital interno,
conferidas pela Portaria CAPES nº. 34/2006, atualizada em agosto de 2015, que também garante direitos
ao bolsista. Contudo, o CPPIPA discutiu que houve um pedido formal de cessão da orientação principal da
discente, e que tal tipo de solicitação deve ser prerrogativa de seu novo orientador. Neste sentido, o
Colegiado indeferiu a solicitação. A Coordenação do Programa reafirmou seu compromisso de cumprir
estritamente as regras vigentes, como a concessão de um período mínimo de 12 meses de bolsa aos
discentes comtemplados pelos respectivos editais. 4) Solicitação de pagamento de serviços referentes à
execução do projeto de pesquisa da doutoranda Camila Oliveira Silva Barbosa: Em carta, a Profa.
Márcia e a doutoranda solicitam ajuda de custo para sequenciamento de genes de interesse em amostras
biológicas colhidas por meio da execução do projeto de pesquisa aprovado. Estima-se em R$ 5 mil reais o
custo aproximado dos serviços. O colegiado discutiu o assunto em tela e considerou a solicitação
improcedente, uma vez que não pode ser comtemplada por nenhuma das alíneas de fomento aprovadas
pelo CPPIPA em sua 201a. reunião, bem como a negativa de pedidos semelhantes anteriores. Contudo,
ressaltou-se que a Profa. Márcia e seus orientados gozam das mesmas possibilidades de fomento dos
demais docentes e discentes do PPIPA, conforme amplamente divulgado e publicado em nosso endereço
eletrônico desde março de 2017: http://www.imunoparasito.ufu.br/pt-br/auxilios-financeiros-ppipa-2017.
A docente e seus orientados poderão verificar no referido endereço todas as alíneas de fomento aprovadas,
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bem como a documentação necessária para as solicitações e condicionantes impostas por nosso orçamento
limitado. Ademais, discutiu-se que todos os discentes ingressantes de doutorado do PPIPA devem
entregar, no momento da inscrição no processo seletivo para ingresso no curso, atestado de seu orientador
garantindo a viabilidade financeira dos projetos de pesquisa propostos. Com base em tais fatos, o
colegiado indeferiu o pedido. 5) Solicitação de ajuda de custo para participação de discentes no
Congresso Brasileiro de Parasitologia: Em carta, a Profa. Márcia pede que o PPIPA forneça ajuda de
custo à vários discentes para participação no referido evento. Novamente, indicou-se que os discentes
orientados pela Profa. Márcia possuem acesso semelhante a esta linha de fomento como todo o corpo
discente, conforme divulgado em nosso endereço eletrônico (http://www.imunoparasito.ufu.br/ptbr/auxilios-financeiros-ppipa-2017). Pede-se que sejam encaminhadas solicitações individualizadas do
docente para os discentes sob sua orientação principal, com toda a documentação exigida. Ademais, os
benefícios – se aprovados – serão concedidos na semana anterior à viagem. 6) Solicitação de dilação de
defesa de dissertação pela mestranda Talita Silva Alves: A carta apresentada pela Profa. Márcia solicita
a prorrogação da defesa de dissertação de mestrado da discente para o mês de outubro de 2017.
Considerando que o prazo solicitado está dentro dos limites previstos pela Resolução 05/2003 do
CONPEP e mediante as justificativas pelo atraso na defesa dentro de período regulamentar, o CPPIPA
aprova a solicitação de dilação de prazo. 3.7.1) Cartas de coorientação: Foram apresentadas solicitações
do Prof. Luiz Ricardo Goulart Filho para atribuição de novos coorientadores para a discente Kelem
Cristina Pereira Mota para a inclusão das Profas. Belchiolina Beatriz Fonseca e Márcia Cristina Cury
como coorientadoras da doutoranda, dentro do novo projeto de pesquisa proposto, a partir de 23 de junho
de 2017 e 11 de maio de 2017, respectivamente. O colegiado referendou os dois pedidos de coorientação
emitidos pelo Prof. Luiz Ricardo. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.8) Ad referendum. 3.8.1)
Solicitações de ajuda de custo. 3.8.1.1) Eventos e treinamentos. O Prof. Tiago leu a solicitação do Prof.
José Roberto Mineo, que solicita um auxílio diário e deslocamento terrestre para a mestranda Jacqueline
Pádua de Queiroz, matrícula 11612IPA003, para realização de experimentos no Instituto de Patologia
Tropical (UFG), sob supervisão da Profa. Fátima Ribeiro Dias, entre os dias 27 a 30 de junho/17; a Profa.
Bellisa de Freitas Barbosa também solicita auxílio e deslocamento para a doutoranda Rafaela José da
Silva para a mesma finalidade e período supracitado. O Prof. Ernesto Akio Taketomi solicita auxílio diário
para participação do mestrando Vinícius José de Oliveira no XIV Encontro Mineiro de Biomedicina a ser
realizado nos dias 19 a 21 de maio de 2017 em Uberaba-MG. O colegiado referendou todos os pedidos.
3.8.1.2) Publicação de editoração. Foram apresentados os pedidos de reembolso para a Profa. Dra. Neide
Maria da Silva referente taxa de publicação de artigo no periódico “Frontiers in Cellular and Infection
Microbiology”; para a Profa. Dra. Rosineide Marques Ribas, referente pagamento de taxa de publicação
de manuscrito na revista “PLoS ONE”; e o pedido da Profa. Dra. Rosineide Marques Ribas e da discente
Melina Lorraine Ferreira referente revisão da linguagem de manuscrito pelo “Proof-ReadingService.com”. Oportunamente, o Prof. Tiago reforçou que todos os pedidos citados estavam enquadrados
nas normas publicadas pelo PPIPA. O colegiado referendou todos os pedidos de publicação e revisão.
Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.8.2) Solicitações de qualificação (mestrado e doutorado).
O Prof. Tiago leu as cartas apresentadas pela Profa. Rosineide Marques Ribas que solicita a qualificação
de doutorado da discente Melina Lorraine Ferreira para o dia 12 de julho de 2017; em seguida, leu e as
cartas da Profa. Julia Maria Costa Cruz que solicita a qualificação para o doutorando José Eduardo Neto
de Sousa no dia 29 de junho de 2017; e para o doutorando Lucas Silva de Faria no dia 22 de maio de
2017; o Prof. José Roberto Mineo solicita a qualificação para a mestranda Tamires Lopes Silva no dia 15
de maio de 2017; e por último, o Prof. Sydnei Magno da Silva solicita qualificação para a mestranda
Iasmin Aparecida Cunha Araújo no dia 14 de junho de 2017. O colegiado referendou todos os pedidos.
Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.8.3) Solicitação de dilação de qualificação de mestrado e
doutorado. O Prof. Tiago leu as seguintes cartas apresentadas pelos professores: Sydnei Magno da Silva
que solicita a prorrogação para a qualificação de mestrado das discentes Iasmin Aparecida Cunha, porém
justifica que o manuscrito está em fase final; e para a mestranda Fernanda Cristina Assis Silva reforçando
que o manuscrito também está em fase final de elaboração; a Profa. Neide Maria da Silva, solicita a
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prorrogação para a doutoranda Ester Cristina Borges para novembro de 2017. O colegiado referendou os
pedidos. Encerrado este item passou-se ao seguinte. 3.8.4) Solicitações de defesas (mestrado e
doutorado). O Prof. Tiago Mineo leu as cartas apresentadas pelo(a)s professores(as) Julia Maria Costa
Cruz que solicita a defesa para a mestranda Jéssica Peixoto Rodrigues para o dia 10/07/2017; a Profa.
Márcia Cristina Cury solicita a defesa para a doutoranda Natália de Melo Nasser Fava para o dia 28 de
julho de 2017; a Profa. Rosineide Marques Ribas solicita a defesa para a doutoranda Sabrina Royer para o
dia 18 de julho de 2017; e o Prof. José Roberto Mineo solicita a defesa para a doutoranda Maraísa Cristina
Silva para o dia 28 de junho de 2017; e por último a Profa. Maria Aparecida de Souza solicita a defesa
para doutoranda Patrícia de Castilhos para o dia 14 de julho de 2017. O colegiado referendou todos os
pedidos. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.8.5) Solicitação de dilação de defesas (mestrado e
doutorado). O Prof. Tiago leu a carta apresentada pela professora Julia Maria Costa Cruz que solicita
dilação de prazo para a defesa de tese do doutorando Lucas Silva de Faria para o final do mês de setembro
de 2017; O colegiado referendou o pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.8.6) Solicitação
de homologação de defesa de mestrado e doutorado: o coordenador leu a solicitação de homologação
do título de mestre para Letícia Pereira Úngari com submissão de manuscrito nos periódicos “Veterinary
Parasitology”, em 14 de setembro /16, intitulado: “Prevalence of Hepatozoon spp. in poisonous and nonpoisonous snakes kept captivity at Federal University of Uberlândia, Minas Gerais”; e na “Revista do
Instituto de Medicina Tropical de São Paulo”, em 17 de novembro de 2016, intitulado: “Distribution and
risk factors of Ascarididae and other geohelminths in the soil of Uberlândia, Minas Gerais, Brazil”. O
colegiado referendou o pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.8.7) Pedidos de
cancelamento de bolsas de doutorado: O coordenador leu os seguintes pedidos: 1) O Prof. Marcelo José
Barbosa Silva e a doutoranda Brunna dos Anjos Pultz solicitam o cancelamento da bolsa
doutorado/CAPES a partir de maio de 2017 por motivo de vínculo empregatício; 2) O Prof. Marcelo José
Barbosa Silva e a doutoranda Bruna Cristina Borges solicitam o cancelamento da bolsa doutorado/CAPES
a partir de junho de 2017 por motivo de vínculo empregatício. O colegiado referendou os dois pedidos do
Prof. Marcelo José B. Silva. Encerrado este item passou se ao seguinte. 3.8.8) Pedido de trancamento
geral do curso de doutorado. O Prof. Tiago leu a carta do Prof. Marcelo José Barbosa Silva que solicita
o trancamento geral do curso de doutorado para a discente Mariana Soares Pena Ribeiro a partir do mês
de junho de 2017, mediante apresentação de requerimento oficial e carta assinada pela requerente. O
colegiado referendou o pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. 4) Outros. 4.1) Solicitação de
reembolso. O Prof. Tiago leu o pedido de reembolso do Prof. Paulo P. Gontijo Filho e da discente Bruna
Fuga Araújo Ferreira referente revisão da linguagem de manuscrito pelo “Proof-Reading-Service.com”. O
colegiado referendou o pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte. 4.2) Carta de coorientação.
Foi apresentada a carta da Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro que solicita a inclusão da Profa. Dra. Celene
Maria de Oliveira Simões Alves do ICBIM/UFU como coorientadora do projeto de pesquisa da
doutoranda Mayara Ribeiro. O colegiado referendou o pedido. 4.3) Pedido de dilação de defesa de
mestrado. O Prof. Tiago leu o pedido da mestranda Iêda Cristina Cunha Ferreira e Fonseca que solicita
dilação de defesa de mestrado para fevereiro de 2018. Mediante a análise das justificativas apresentadas e
da legislação pertinente, o coordenador remete ao colegiado para análise. Mediante discussão, o colegiado
indeferiu o pedido considerando o prazo máximo regulamentar concedido pelo programa de acordo com o
Art. 33, § 1°, da RESOLUÇÃO N° 05/2003, DO CONSELHO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO,
...O prazo máximo para conclusão de Mestrado, incluídos a defesa pública da dissertação e o envio do
manuscrito para publicação, será de vinte e quatro meses, salvo prorrogação aprovada pelo CPPIPA de,
no máximo, três meses, nos casos julgados excepcionais. Assim sendo, o prazo de 24 meses se encerra em
31 de julho de 2017, e o colegiado concede três meses, podendo a defesa ocorrer até 31 de outubro de
2017. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 16 horas e 28 minutos, eu Luceleide de Freitas
Queiroz, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos assinada.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Wilson Patriarca Mineo, Conselheiro(a), em
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11/10/2017, às 10:53, 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, Conselheiro(a), em
11/10/2017, às 11:16, 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, Conselheiro(a), em
11/10/2017, às 14:31, 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 MaHas Pablo Juan Szabo, Conselheiro(a), em
13/10/2017, às 11:15, 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, Conselheiro(a), em
18/10/2017, às 19:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten^cidade deste documento pode ser conferida no site
h_ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador
0015673 e o código CRC C4C891DB.
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