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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Imunologia e Parasitologia

Aplicadas
Avenida Para, 1720 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: 34 3225-8482 - Bloco 2B - Sala 2B221
  

ATA DE REUNIÃO

Ata da (205ª) ducentésima quinta reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA, realizada no dia 14 de setembro do ano de 2017 às 14
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
2015-2017, o(a)s professore(a)s doutore(a)s: José Roberto Mineo, Sydnei Magno da Silva, Matias
Pablo Juan Szabó e o representante discente doutorando Heber Leão Silva Barros. O coordenador
justificou ausência para a Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro. Deu-se início à reunião com o primeiro
item da pauta: Primeiro item: Informes. O Prof. Tiago cumprimentou e agradeceu aos membros
presentes. Iniciou dizendo sobre a data prevista para divulgação da avaliação quadrienal (CAPES), dia
20 de setembro/17. E, sobre a reunião do CONPEP ocorrida em 13 de setembro/17 informou que foi
solicitado para que em 2018 haja a incorporação de materiais de consumo comumente utilizados pelos
grupos de pesquisa no almoxarifado geral da UFU, como consumo regular. Entre as informações do
CONPEP, citou que em breve haverá extinção da entrega da via impressa (papel) das teses e
dissertações ao SISBI, tendo em vista o sistema eletrônico do Repositório Institucional da UFU. Na
sequência, leu o MI/PROPP/188/2017 de 24 de julho de 2017 que alerta sobre as significativas
alterações nas datas dos afastamentos solicitados para fora do país, e menciona adoção de diferentes
critérios pela PROPP, fundamentadas no que prevê a legislação. E por último leu a Portaria PROPP
n.14 de 27 de julho de 2017 que designa os Professores Tiago Wilson Patriarca Mineo, Flávio de
Oliveira Silva e Luis Fernando Faina como membros do Comitê estratégico da iniciativa de
disseminação de serviços e soluções para os Programas de Pós-graduação junto a RNP e CAPES.
Segundo item: Aprovação da ata 204. O coordenador indagou aos membros do colegiado se houve
destaque na ata encaminhada anteriormente, por email, para análise. Nenhum destaque foi apresentado
e o coordenador colocou a ata para aprovação. A ata foi aprovada pelo colegiado com posterior
assinatura. Terceiro item. Ordem do dia: 1) Novo Regimento Interno do PPIPA. O coordenador falou
sobre a proposição de novo regimento interno resultado, fruta de longa discussão no colegiado desde
2015. Foram aproveitadas observações amealhadas em gestões anteriores, além das diversas discussões
realizadas dentro da atual gestão. Adicionalmente, levou em consideração o novo Regimento Interno do
ICBIM e as Resoluções do CONPEP que normatizam a Pós-graduação no âmbito da UFU (12/2008,
19/2009 e 11/2011). A proposta foi lida na integra, sendo aberto espaço aos membros do colegiado para
novas propostas, questionamentos e sugestões no texto. Terminada a leitura, foi sugerido pelo colegiado
que a discussão fosse aberta para a comunidade do Programa, entre alunos e docentes. Será realizada
também consulta à Diretoria Acadêmica, para adequações às normativas da Universidade. Após
discussão, o coordenador remeteu a proposta do novo regimento para apreciação. E, por unanimidade, a
proposta foi pré-aprovada pelo Colegiado, sujeito a novas adequações mediante sugestão da
comunidade modificações. Encerrado este item, devido ao adiantado da hora e densidade das discussões
realizadas, a reunião foi encerrada. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião às 17 horas e 30
minutos, eu Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei esta ata que, após lida e aprovada, foi por todos
assinada.
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Documento assinado eletronicamente por Sydnei Magno da Silva, Conselheiro(a), em
18/10/2017, às 19:39, 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, Conselheiro(a), em
19/10/2017, às 14:17, 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, Conselheiro(a), em
19/10/2017, às 14:17, 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 Tiago Wilson Patriarca Mineo, Conselheiro(a), em
21/10/2017, às 13:15, 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 Heber Leão Silva Barros, Conselheiro(a), em
25/10/2017, às 12:00, 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?
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