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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 (206ª) ducentésima sexta reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 19 de outubro 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, 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 para a Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro. Deu-se início à reunião, o Prof. Tiago cumprimentou
e agradeceu aos membros presentes e falou do primeiro item da pauta: Aprovação da ata 205. O
coordenador indagou aos membros do colegiado se houve destaque na ata encaminhada anteriormente,
por email, para análise. Na ausência de críticas, o coordenador coloca para votação a ata 205, que foi
aprovada por unanimidade pelo colegiado para assinatura no sistema SEI, processo nº.
23117.016182/2017-85. Encerrado este item passou se ao seguinte. Item. 2) Informes: O Prof Tiago
começou dizendo que os procedimentos da coordenação estão sendo adaptados no “SEI” (Sistema
Eletrônico de Informação), seguindo a Portaria REITO nº 2 de 07 de agosto de 2017 que institui o SEI
como sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos no âmbito da Universidade Federal de
Uberlândia, a partir do dia 08 de agosto de 2017. Na sequência, falou sobre a reunião do CONPEP
ocorrida em 18 de outubro/17, quando foi definido o calendário de reuniões para 2018, sinalizando que
não haverá reunião nos meses de janeiro, fevereiro e julho de 2018. Continuou dizendo que haverá
ainda normatização para matrículas extemporâneas e especiais no calendário da pós-graduação e
adiantou que haverão estudos para implementação de matrícula continuada na pós-graduação a partir de
2019. E, falou também dos eventos promovidos pela PROPP, sendo que o “CNPq Day” ocorreu no dia
4 de setembro, com a presença da equipe técnica do CNPq, com a finalidade de apresentação dos
procedimentos para financiamento de projetos e prestação de contas, bem como os esclarecimentos
sobre as dúvidas apresentadas; E o evento “CAPES Day”, que ocorreu no dia 17 de outubro com a
presença do corpo técnico e direção da CAPES, que falaram aos coordenadores dos programas e
gestores sobre a realidade da CAPES, bem como da avaliação e financiamento. Divulgou-se neste
evento que o orçamento previsto da Fundação para 2018 será o mesmo de 2017. Oportunamente,
informou sobre três eventos, em 23 de novembro com o presidente da SBPC que falará sobre a atual
conjuntura, 8 e 11 de dezembro com membros da comissão de avaliação da CAPES. Outro ponto
informado na reunião foi o processo de compras na UFU para 2018, onde houve previsão de compra de
material de desinfecção e biossegurança pelo almoxarifado regular. Outro ponto foi a nomeação da
nova comissão para Credenciamento, recredenciamento e reenquadramento de docentes dos Programas
de Pós-Graduação da UFU e as instruções para o primeiro ano do quadriênio, sendo o envio das
solicitações de credenciamento/descredenciamento até 30 de novembro/2017. Outra questão informada
foi que o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) estabeleceu prazo de
120 para que todos os Comitês de Ética regulamentem os espaços destinados a experimentação animal
nas instituições. E por último disse que cedeu os refrigerantes que sobraram do VI Workshop para o
evento organizado pelos alunos do curso de Biomedicina. Encerrado este item passou-se ao seguinte.
Item 3. Ordem do dia-3.1: Credenciamento, recredenciamento e descredenciamento no PPIPA
2018. O coordenador leu o pedido apresentado pela Profa. Dra. Ana Carolina Gomes Jardim, lotada no
https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_im…47f546e3073f7f5958c2aef2dcc86dccd979fc3d4b34a2cb606c1c429c4d
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ICBIM/UFU, que solicita ao Colegiado o credenciamento junto ao corpo docente do PPIPA. Após
análise curricular e considerações, com base na Resolução PPIPA 01/2014, o pedido de credenciamento
foi aprovado por unanimidade. Dentre as determinações do Colegiado, seguindo as normas vigentes, o
credenciamento da Profa. Ana Carolina será enquadrado na categoria "Docente Colaborador",
habilitada como orientadora nas modalidades mestrado e doutorado. Em adição e conforme discutido
previamente, serão incluídos no pedido a ser encaminhado pela Comissão institucional as solicitações
voluntárias de descredenciamento dos hoje docentes Prof. Adriano Mota Loyola e Dra. Maria
Aparecida de Souza. A próxima etapa do processo será remeter a decisão do Colegiado para análise da
Comissão Institucional responsável pelo processo, cabendo a esta a análise das solicitações inidivuais e
posterior elaboração da recomendação a ser analisada pelo Conselho de Pesquisa e Pós-graduação da
UFU (CONPEP). Encerrado este item passou se ao seguinte. Item. 3.2 Eleição de coordenador
substituto. O coordenador solicitou aos membros do colegiado manifestação para eleição de
coordenador substituto, conforme Artigo 80 do estatuto da UFU. Inicialmente, alertou sobre
impedimentos para tal candidatura entre os membros do colegiado, sejam por acúmulo de atividade
e/ou lotação em outra unidade. Mediante tais ponderações, o Prof. Sydnei Magno da Silva candidatouse ao cargo de coordenador substituto no PPIPA. A candidatura foi colocada em votação e, por
unanimidade, o Colegiado votou favoravelmente ao nome do Prof. Sydnei Magno para exercer o cargo
de coordenador substituto do PPIPA, com término de mandato em 16 de maio de 2019. Mediante tal
decisão, será encaminhado ao Diretor do Instituto solicitação de nomeação via Portaria da Reitoria.
Encerrado este item passou se ao seguinte. Item 3.3) Editais de seleção PPIPA 2018: O coordenador
pautou os editais para as seleções de ingresso nos cursos de mestrado e doutorado em 2018. Em
conjunto, os membros do Colegiado discutiram sobre a definição do número de vagas, incluindo-se a
nova obrigatoriedade nos Editais de pós-graduação da UFU, que incluem 20% das vagas para pretos,
pardos e indígenas e 5% para portadores de necessidades especiais. Incluiu-se também na discussão o
Edital anual para Concessão/Renovação de bolsas de doutorado no PPIPA. Após acertos pontuais nos
textos, os editais foram colocados em votação e, por unanimidade, foram aprovados. A próxima etapa
será o envio dos textos para análise jurídica pela PROPP e posterior publicação no Diário Oficial da
União e jornal de circulação local. Encerrado este item passou se ao seguinte. Item 3.4) Solicitação de
troca de modalidade de habilitação nos Editais de seleção PPIPA 2017. O coordenador leu o pedido
apresentado pela Profa. Dra. Bellisa de Freitas Barbosa, docente permanente credenciada no
PPIPA, que solicita ao Colegiado a troca de modalidades de orientação nos editais de seleção para
ingresso no PPIPA em 2017, de doutorado para mestrado. A justificativa apresentada pela docente foi a
desistência da candidata ao doutorado, e a nova oportunidade de orientação no mestrado a partir do
segundo semestre. O pedido foi posto em votação e, por unanimidade o colegiado considerou aprovado
o pedido da Profa. Dra. Bellisa Barbosa de Freitas. Encerrado este item passou se ao seguinte. Item
3.5) Comunicado de desistência de coorientação. O coordenador leu a carta apresentada pela
professora Márcia Cristina Cury que comunica a desistência de coorientação da doutoranda Kelem
Cristina Pereira Mota. O colegiado referendou a decisão da Profa. Márcia Cury. Encerrado este item
passou se ao seguinte. Item 3.6) Pedidos de matrícula Posdoc. O coordenador apresentou ao
Colegiado os requerimentos de matricula no Programa de Pós-doutorado da UFU junto ao
PPIPA/ICBIM de Idessania Nazareth Costa (sem bolsa) e Sabrina Royer (Pós-doutorado Júnior,
PDJ/CNPq). Após apreciação das documentações apresentadas, os dois pedidos foram postos em
votação e, por unanimidade, o colegiado aprovou o requerimento de matrícula das doutoras Sabrina
Royer e Idessania Nazareth Costa. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Item 3.7. Solicitações
aprovadas Ad referendum
referendum: Sub-item 3.7.1.1) Solicitação de Ajuda de Custo: Eventos e
Treinamentos: Foram apresentados os pedidos de ajuda de custo enviado pelos orientadores para
participação dos alunos no XXV Congresso Brasileiro de Parasitologia, ocorrido no período de 3 a 6 de
setembro de 2017 em Búzios/RJ, os quais foram aprovados ad referendum. Nominalmente: a Profa.
Eloisa Amália solicitou diária para Mayara Ribeiro, Iliana Cláudia Balga Milian e Rafaela José da
Silva; a Profa. Julia solicitou ajuda de custo para Guilherme Carrara M. Paiva, Camila Lopes, Bruna
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Patrícia do Couto, Edson Fernando Goulart, Gabriela Borges, José Eduardo Sousa, Lucas Silva de Faria
e Luisa Queiroz; o Prof. Luiz Ricardo Goulart Filho solicitou auxilio para a discente Kelem Mota; o
Prof. Sydnei Magno pediu auxilio para Marco Miguel de Oliveira, Gabriela Mendes e Karen Ferraz. A
doutoranda Mylla Spirandelli da Costa apresentou pedido de auxílio. E, a Profa. Márcia Cury solicitou
ajuda financeira para as doutorandas Natália Nasser e Camila Oliveira e para os mestrandos Douglas
Pereira e Talita Silva. Visando a participação em outros eventos, os Profs. Paulo Gontijo e Rosineide
Ribas solicitaram ajuda de custo para Luiz Gustavo Machado e Paola Amaral para participação no 29º
Congresso Brasileiro de Microbiologia, realizado entre os dias 22 a 25 de outubro de 2017, em Foz do
Iguaçu-PR; o Prof. José Roberto Mineo solicitou auxílio para participação de Tamires Lopes Silva no
XLII Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia, nos dias 2 a 6 de outubro em Salvador-BA;
Prof. Matias solicitou ajuda de custo para participação da Posdoc Maria Marlene Martins na
conferência “9th Tick and Tickborne Pathogens Conference & 1st Asia-Pacific Rickettsia Conference”
de 27 de agosto a 01 de setembro, na cidade de Cairns, Austrália; além de outro pedido para fins de
trabalho de campo na Fazenda Moenda da Serra em Araguapaz, Goiás entre os dias 27 de setembro a
01 de outubro de 2017. Prof. José Roberto Mineo solicitou auxílio para os alunos Lucas Vasconcelos
Soares Costa e Jacqueline Pádua de Queiroz, para participarem no XXXIII Annual Meeting of the
Brazilian Society of Protozoology & XLIV Annual Meeting on Basic Research in Chagas Desease, de
6 a 8 de novembro em Caxambú-MG. E por último o Prof. Tiago Mineo solicita auxílio financeiro para
a aluna Mariana Ferreira Silva, também participar e apresentar trabalho no XXXIII Annual Meeting of
the Brazilian Society of Protozoology & XLIV Annual Meeting on Basic Research in Chagas Desease,
de 6 a 8 de novembro em Caxambú-MG. Por fim, considerando as normas de ajuda de custo do
Programa, o Colegiado referendou todos os pedidos apresentados, sendo conferido um auxílio diário
para cada participante em evento nacional e internacional. Encerrado este item passou se ao seguinte.
Sub-item 3.7.1.2) Publicações e Editoração: Foram apresentados os seguintes pedidos, o doutorando
Edson Fernando Goulart de Carvalho solicita o reembolso de taxa de revisão em língua inglesa pela
editora “Elsevier”; Bruna Fuga Araújo solicita reembolso referente pagamento de revisão de linguagem
de manuscrito pelo “Prof-Reading-Service.com”; o reembolso para o Prof. Tiago Mineo do pagamento
de taxa de publicação de artigo no periódico “Scientific Reports”; e o reembolso para a Profa. Bellisa
de Freitas de pagamento de taxa de artigo publicado na revista “Frontiers in Celular and Infection
Microbiology”. O colegiado referendou todos os pedidos apresentados. Sub-item 3.7.1.3) Confecção
de Panfletos e cartazes: Foi solicitado pela Profa. Eloísa A. V. Ferro confecção gráfica de panfletos e
cartazes para fins de projeto de extensão. O colegiado referendou o pedido. Item 3.7.2) Solicitações de
qualificação (mestrado e doutorado). O coordenador leu cartas apresentadas pelos seguintes
professores: o Prof. Jair Pereira da Cunha Junior solicitou a qualificação para a mestranda Hellen
Dayane Silva Borges, que ocorreu 10 de julho de 2017; Prof. Sydnei Magno solicitou a qualificação
para a mestranda Fernanda Cristina Assis Silva ocorrida em 9 de agosto de 2017; o Prof. Marcelo José
da Silva solicitou qualificação para as mestrandas Danielle Pereira Silva, ocorrida em 28 de setembro
de 2017, e para Iêda Cristina Cunha Ferreira e Fonseca, a ser realizada em 31 de outubro de 2017;
Profa. Neide Maria da Silva solicitou a qualificação para a doutoranda Natália Carnevalli de Miranda,
ocorrida no dia 7 de julho de 2017; o Prof. Cláudio Vieira da Silva solicitou a qualificação para a
doutoranda Thaise Lara Teixeira, ocorrida no dia 17 de julho de 2017; e por último, o Prof. Tiago
Mineo solicitou a qualificação para o doutorando Patrício da Silva Cardoso Barros, que ocorrerá em 20
de outubro de 2017. O colegiado referendou todos os pedidos apresentados. Item 3.7.3) Solicitação de
dilação de prazo qualificação e defesa (mestrado e doutorado). O coordenador leu as cartas
apresentadas pelos professores; duas cartas do Prof. Marcelo José Barbosa Silva, referente a mestranda
Danielle Pereira Silva, sendo que um dos documentos solicitou prorrogação do prazo de qualificação
para final do mês de setembro/2017, e o outro solicitou dilação de prazo da defesa para o final do mês
de outubro de 2017; Profa. Neide Maria da Silva solicitou dilação de prazo de qualificação e defesa
para o doutorando Romulo Oliveira de Sousa, para que ambas sejam realizadas em até seis meses ou
até final do mês de janeiro de 2018. E, por último, o pedido do Prof. Ernesto Taketomi, que solicitou
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dilação de prazo de qualificação para o mestrando Vinícius José de Oliveira para janeiro de 2018. O
colegiado referendou todos os pedidos apresentados. Item 3.7.4) Solicitações de defesas
(mestrado/doutorado). Foram apresentadas as cartas pelos docentes: Prof. José Roberto Mineo
solicitou a defesa da mestranda Tamires Lopes Silva, ocorrida em 31/07/2017; Prof. Jair P. da Cunha
Junior solicitou a defesa da mestranda Hellen Dayane Silva Borges, ocorrida no dia 21 de julho de
2017; Prof. Sydnei Magno da Silva solicitou a defesa da mestranda Iasmin Aparecida Cunha Araújo,
ocorrida no dia 30 de agosto de 2017; Prof. Marcelo José Barbosa da Silva solicitou a defesa para a
mestranda Danielle Pereira Silva para o dia 30 de outubro de 2017. Profa. Márcia Cristina Cury
solicitou a defesa para mestranda Talita Silva Alves para o dia 27 de outubro de 2017; Profa. Maria
Aparecida de Souza solicitou a defesa para o doutorando Marlus Alves dos Santos, ocorrida no dia 31
de julho de 2017; e, por fim, o Prof. Tiago Mineo solicitou a defesa para o doutorando Murilo Vieira da
Silva, ocorrida no dia 29 de setembro de 2017. O colegiado referendou todos os pedidos apresentados.
Item 3.7.5) Solicitação de dilação de prazo de defesa mestrado. Carta apresentada pelo Prof. Sydnei
Magno da Silva que solicitou dilação de prazo para defesa de mestrado das orientandas Iasmin
Aparecida Cunha Araújo e Fernanda Cristina Assis Silva, com previsão de defesa para as duas
orientandas entre os dias 25/8 até 31/8/2017. O colegiado referendou o pedido. Item 3.7.6) Solicitação
de homologação de defesa de mestrado e doutorado: Foram apresentadas as solicitações de
homologação do título de doutorado para: 1) Sabrina Royer com artigo publicado no periódico “Plos
One”, em 24 de maio/16, intitulado: “Clinical and Molecular Epidemiology of Multidrug-Resistant P.
aeruginosa Carrying aac(6’)-Ib-cr, qnrS1 and blaSPM Genes in Brazil”; 2) Daniela da Silva Nunes,
com artigo publicado na revista “Parasitology , page 1 of 10 ” em 2016; 3) Patrícia de Castilhos, com
artigo submetido ao International Journal for Parasitology, sem data, intitulado: “Experimental
evidences for the role Trypanosoma cruzi p21 in parasite intracellular trapping and cardiac damage
during infection chronification process”; 4) Natália de Melo Nasser Fava, com artigo publicado no
periódico Experimental Parasitology, intitulado “Molecular typing of canine Giardia duodenalis
isolatess from Minas Gerais, Brazil”, página 1-5 em 2016; 5) Marlus Alves dos Santos, com
submissão de artigo no The Journal of Experimental Medicine em 18 de junho de 2017, intitulado:
“Trypanosoma cruzi infection activates caspase-7, cleaves phospholipase C-gamma 1 and promotes cell
death in human B lymphocytes”. E as solicitações para o título de mestre das discentes: 1) Hellen
Dayane Silva Borges, com artigo submetido no periódico “Pharmacological Research”, em 20/7/2017,
intitulado: “15-Deoxy-∆12,14-prostaglandin J2 (15d-PGJ2) promotes downregulation of the IL-8
induced by Dermatophagoides pteronyssinus allergens in human keratinocyte lineage for
Pharmacological Research”; 2) Tamires Lopes Silva, com artigo publicado na revista “Toxins”, em
julho/2016, intitulado: “Interaction between TNF and BmooMP-Alpha-I, a Zinc Metalloprotease
Derivered from Bothrops moojeni Snake Venom, promotes Direct Proteolysis of This Cytokine:
Molecular Modeling and Docking at a Glance”; e por fim, Jéssica Peixoto Rodrigues, com submissão
do trabalho no periódico: “Nano Letters”, em 16/6/2017, intitulado: “Anti-helmintic activity of the LysPLA2, BnSP-6, against Strongyloides venezuelensis and tracked by CdSe/CdS Magic-Sized Quantum
Dots”. O colegiado referendou todas as solicitações. Item 3.7.7) Aproveitamento de crédito. Foram
apresentadas as solicitações de aproveitamento de créditos conforme o seguinte: para o doutorando
ingressante em agosto de 2014, Patricio da Silva Cardoso Barros, sendo 55 créditos da dissertação de
mestrado, 10 créditos referente publicações e participações em eventos; e Iara Rossi Gonçalves,
ingressante em agosto de 2016, sendo 55 créditos referente a dissertação do mestrado, 15 créditos
referente a produção científica. Samuel Cota Teixeira, ingressante em agosto de 2016, sendo 55
créditos da dissertação e 21 créditos referente a produção científica. E, Mayara Ribeiro ingressante em
agosto de 2016, sendo 55 créditos da dissertação e 6 créditos referente a produção científica. Por
último, Gabriela Borges da Silva, ingressante em março de 2016, sendo 55 créditos da dissertação e 8
créditos referente a produção científica. Após enquadramento dos pedidos de aproveitamento de
créditos conforme os Art. 42 e 43 da Resolução 05/2003 do CONPEP, as solicitações foram
referendadas. Item 8) Cartas de coorientação: Foram apresentadas pelos docentes os seguintes
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pedidos de coorientação: Prof. Sydnei Magno da Silva solicitou a coorientação da Dra. Renata Cristina
de Paula para a mestranda Gabriela Gonçalves Mendes desde agosto/16 e Profa. Michelle Aparecida
Ribeiro de Freitas para a mestranda Fernanda Cristina Assis Silva desde agosto de 2016; Prof. Olindo
Assis Martins Filho solicitou a inclusão de coorientação da Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro para a
doutoranda Thádia Evelyn de Araújo a partir de julho de 2017; Profa. Márcia Cristina Cury solicitou a
coorientação da Dra. Maria Júlia Rodrigues da Cunha para a doutoranda Camila Oliveira Silva Barbosa
a partir de setembro/17; e o Prof. Jonny Yokosawa solicitou a inclusão de coorientação do Prof. Matias
Pablo Juan Szabó para a mestranda Camila Alves dos Santos partir de setembro de 2017. Item 3.7.9)
pedidos de cancelamento de bolsa de doutorado. Primeiramente, o coordenador leu o pedido da
doutoranda Flávia Alves Martins e Prof. Dr. Cláudio Vieira da Silva que solicitaram, por motivo de
vínculo empregatício na iniciativa privada, o cancelamento da bolsa de doutorado CAPES, datada de 24
de agosto de 2017. Em seguida, o coordenador informou ao colegiado que foi enviado pelos mesmos
autores outro pedido para desconsiderar o primeiro, ou seja, manter a bolsa, pois a discente não havia se
adaptado no emprego. Em seguida, o pedido da doutoranda Paula Cristina Brígido Tavares e Prof. Dr.
Luiz Ricardo que solicitam o cancelamento da bolsa de doutorado CAPES, a partir de 15 de setembro
de 2017. O colegiado referendou os pedidos, mantendo a bolsa da doutoranda Flávia Alves e o
cancelamento para a bolsa de Paula Cristina Brígido Tavares. Outros: O coordenador informou ao
Colegiado sobre a auditoria em programas de bolsas da UFU, que está ocorrendo desde o primeiro
semestre deste ano. No âmbito do PPIPA, foram prestadas todas as informações solicitadas e justifica
que o procedimento foi desencadeado em várias instituições publicas de ensino por infrações ocorridas
em outras IFES. E, finalmente, disse que o novo regulamento do programa será tramitado aos docentes
para análise antes da reunião do CONICBIM, em novembro. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
reunião às 17 horas e 20 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
09/03/2018, às 07:58, 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
09/03/2018, às 09:41, 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
17/04/2018, às 09:10, 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 José Roberto Mineo, Conselheiro(a), em
27/04/2018, às 22:32, 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
0159826 e o código CRC A6DF83A7.
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