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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 (208ª) ducentésima oitava reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 23 de novembro do ano de 2017 às 14
horas na sala 4C201 do Bloco 4C - Campus Umuarama, sob a presidência do coordenador Prof. Dr.
Tiago Wilson Patriarca Mineo. Compareceu à reunião, o coordenador, os membros do Colegiado biênio
2017-2019, os professores doutores: José Roberto Mineo, Matias Pablo Juan Szabó e o representante
discente doutorando Heber Leão Silva Barros. O coordenador justificou ausência para o Prof. Sydnei
Magno da Silva e a Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro. O Presidente iniciou os trabalhos dispensando a
leitura da Ata das reuniões 206 e 207, cujas cópias foram distribuídas previamente para análise dos
membros. Em discussão e votação, a Ata 207 foi aprovada sem restrições e a análise da ata 206 ficou
pendente para a próxima reunião. Durante a Reunião, foram tomadas as seguintes decisões: PROEX-
prestação de contas 2015-2017. O coordenador apresentou uma planilha com o resumo da média de
gastos totais no período de 2015-2017 no valor de R$135.943,00 separando por consumo (2,13%)
Defesas (33,26%), eventos (12,43%), experimentos (5,26%), infraestrutura (16,12%), palestras
(15,55%), publicação e correção de artigos (15,26%). Mostrou também expectativa de que o orçamento
para o ano de 2018 seja semelhante a deste exercício. O coordenador relata saldo remanescente a ser
gasto até março de 2018 e solicita definição dos membros sobre a programação de gastos até o final da
vigência do projeto. Neste momento abre a palavra aos membros presente. Após discussões, o
colegiado definiu o contingenciamento de aproximadamente 10 mil reais para bancas de defesa neste
período. Adicionalmente, deliberou sobre a compra de um termociclador em tempo real, para o
laboratório multiusuário, bem como que se dê prosseguimento às linhas de fomento previamente
estabelecidas para a comunidade. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Relatório acadêmico
anual: O coordenador consulta ao colegiado sobre a definição de data para entrega dos relatórios
acadêmicos, bem como sobre a manutenção do formato eletrônico utilizado neste ano. Após
considerações, o colegiado decidiu que a data de entrega dos relatórios e projetos será 02 de fevereiro e
que o sistema de envio será mantido. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Pedido de matrícula
pos-doc: O coordenador apresentou ao Colegiado o requerimento de matrícula no Programa de Pós-
doutorado da UFU junto ao PPIPA/ICBIM de Marlus Alves dos Santos (com bolsa Pós-doutorado
Júnior, PDJ/CNPq). Após apreciação da documentação apresentada, o pedido foi posto em votação e,
por unanimidade, o colegiado aprovou o requerimento de matrícula. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. Solicitações aprovadas Ad referendum - Aproveitamento de créditos: Foi apresentada a
solicitação de aproveitamento de créditos para a doutoranda Ana Carolina Prado Sousa, sendo 55
créditos da dissertação de mestrado e 5 créditos referente publicações de artigos e participações em
eventos, aprovados ad referendum pelo Coordenador. Após enquadramento do pedido de
aproveitamento de créditos conforme os Art. 42 e 43 da Resolução 05/2003 do CONPEP, a solicitação
foi referendada. Encerrado este item passou se ao seguinte: Solicitações aprovadas Ad referendum -
Ajuda de custo - Eventos e treinamentos: 1. Foi apresentado o pedido de ajuda de custo enviado pela
supervisora Profa. Eloisa Amália Vieira Ferro em favor da pós-doc Idessania Nazareth da Costa, para
participação no XXIV Congresso Latinoamericano de Parasitologia FLAP 2017, que ocorrerá no
período de 10 a 14 de dezembro de 2017 em Santiago/Chile, o qual foi aprovado ad referendum,
considerando-se as normas de ajuda de custo estabelecidas. O Colegiado referendou a concessão de um
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auxílio diário. Encerrado este item passou se ao seguinte. 2. Foi apresentado o pedido de ajuda de custo
enviado pelo orientador Cláudio Vieira da Silva para as doutorandas Flávia Alves Martins e Bruna
Cristina Borges para participação na XXXIII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de
Protozoologia/XLIV Reunião Anual sobre Pesquisa Básica em Doença de Chagas, que ocorreu no
período de 6 a 8 de novembro de 2017 em Caxambú/MG, os quais foram aprovados ad referendum pelo
coordenador. Considerando as normas de ajuda de custo do Programa, o Colegiado referendou um
auxílio diário, para cada uma das participantes do evento nacional. Encerrado este item passou se ao
seguinte. Solicitações aprovadas Ad referendum - Ajuda de custo - Publicações e editoração: Foi
apresentado o pedido do mestrando Luiz Gustavo Machado assinado pelo orientador Paulo P. Gontijo
Filho solicitando o reembolso de taxa de revisão de linguagem no valor de R$104,00. O colegiado
referendou o pedido apresentado. Encerrado este item passou se ao seguinte: Solicitações aprovadas
Ad referendum - Solicitações de defesas (mestrado/doutorado): 1.  1. O coordenador leu as cartas
apresentadas pelos seguintes professores: o Prof. Marcelo José da Silva solicitou defesa da mestranda
Iêda Cristina Cunha Ferreira e Fonseca, a ser realizada em 29 de novembro de 2017; 2. Profa. Julia
Maria Costa Cruz solicitou a defesa do doutorando Lucas Silva de Faria para o dia 13 de novembro de
2017. O colegiado referendou os pedidos apresentados. Encerrado este item passou se ao seguinte.
Solicitações aprovadas Ad referendum – Solicitação de qualificação (mestrado). O coordenador leu
o pedido apresentado pelo professor Paulo P. Gontijo Filho que solicitou a qualificação do mestrando
Luiz Gustavo Machado, a ser realizada em 27 de novembro de 2017 e pediu decisão do colegiado
circunstanciado em razão do sistema não liberado para lançamento de notas para computação de
créditos do aluno. O colegiado aprovou o pedido. Encerrado este item passou se ao seguinte.
Solicitações aprovadas Ad referendum - Grade de disciplinas 2018/1. O coordenador apresentou ao
colegiado a grade de disciplinas 2018/1 e informou sobre o envio de memorando ao ICBIM informando
a Carga horária de cada docente do programa, a ser alocada por dia de participação em cada uma das
disciplinas. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 16 horas e
30 minutos, da qual, para constar, eu, Luceleide de Freitas Queiroz, lavrei a presente Ata, que, lida e
aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por Tiago Wilson Patriarca Mineo, Conselheiro(a), em
09/03/2018, às 08:02, 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 09:43, 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
13/03/2018, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Heber Leão Silva Barros, Conselheiro(a), em
17/04/2018, às 09:14, 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
28/04/2018, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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