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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 (210ª) ducentésima décima reunião ordinária do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em
Imunologia e Parasitologia Aplicadas – PPIPA realizada no dia 19 de abril do ano de 2018 às 13 horas
na sala 2B130 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
2017-2019, os professores doutores: José Roberto Mineo, Sydnei Magno da Silva e o representante
discente doutorando Heber Leão Silva Barros. O coordenador juseﬁcou ausência para o Prof. Maeas
Pablo Juan Szabó e Profa. Eloísa Amália Vieira Ferro. O Presidente iniciou os trabalhos e colocou para
votação a Ata da reunião 209, que foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes do
colegiado e disposta para assinatura no processo SEI 23117.013866/2018-14. Em seguida, juseﬁcou a
reunião excepcional na sala 2B130 para mostrar ao colegiado os equipamentos do Programa que estão
dispostos no laboratório muleusuário. Em seguida parabenizou em nome do colegiado a recondução
do Prof. Dr. José Roberto Mineo como Coordenador de área (Ciências Biológicas III) da CAPES. Falou
sobre o envio do relatório anual do PPIPA na “Plataforma Sucupira” em 13 de abril/18, referente ao
primeiro ano do quadriênio (2017-2020), onde consta evolução saesfatória da Programa. Na
sequência, disse que está organizando o ﬂuxo de processos no SEI, para que os documentos de pauta
do colegiado sejam visualizados por todos anteriormente às reuniões. Por úlemo, informou ao
Colegiado que o setor de diplomas agora solicita atas contendo aprovação das dilações de prazo de
defesas como condição para emissão de diplomas de discentes que defenderam suas dissertações e
teses acima de 24 e 48 meses, respecevamente. Encerrado este item passou-se ao seguinte. O
coordenador fez pedido de inversão e inserção de pauta, propondo o item “outros”, o primeiro para
análise do colegiado. O pedido foi aprovado. Outros - Desistência de orientação. O coordenador leu a
carta apresentada pela Profa. Dra. Julia Maria Costa Cruz que comunica a desistência de orientação do
mestrando Pedro Zerri David, com declaração anexa. O coordenador solicita considerações do
colegiado sobre o assunto.O Colegiado decidiu solicitar manifestação do discente sobre a conenuidade
ou não do curso de mestrado. Em caso de conenuidade, o Colegiado pede a indicação formal de outro
orientador e de novo projeto de pesquisa no prazo de 30 dias corridos a parer desta data. E, que se
manifestem quanto ao compromisso de cumprimento dos prazos de qualiﬁcação e defesa, conforme
normas do Programa. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Outros - Solicitação de defesa de
doutorado. O coordenador apresentou requisição do Prof. Cláudio Vieira da Silva para a defesa de tese
de doutorado da discente Thaíse Lara Teixeira, agendado para o dia 27 de abril de 2018. O pedido foi
posto para votação, e aprovado pelos membros presentes do Colegiado. Encerrado este item passouse ao seguinte.Outros - Solicitação de matrícula posdoc.O coordenador apresentou ao Colegiado o
requerimento de solicitação de matrícula no Programa de Pós-doutorado da UFU junto ao
PPIPA/ICBIM da Dra. Renata Crisena de Paula (sem bolsa), com início do projeto em maio/2018 e
término previsto para abril/2019, sob supervisão do prof. Dr. Sydnei Magno da Silva. Submeedo a
análise e votação, o colegiado aprovou o pedido apresentado. O Prof. Sydnei Magno da Silva se
absteve da votação. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Edital de bolsas para o mestrado(SEI
0417179): O coordenador, conforme decisão tomada na reunião 209, apresentou ao colegiado
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proposta de Edital de concessão de bolsas para discentes regularmente matriculados no mestrado
durante o segundo semestre de 2018 (Edital PPIPA 001/2018), desenado para ingressantes e
veteranos que ainda não foram comtemplados com cotas de bolsa. Ressaltou que a principal diferença
em relação ao edital de bolsas de doutorado, este não será uelizado para renovação das concessões.
Posto para votação o Edital foi aprovado pelos membros presentes e será divulgado a todos por email
e na página no Programa. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Solicitação de aproveitamento
de créditos:Foi apresentada a solicitação de aproveitamento de créditos para o doutorando Vinicius
da Silva Rodrigues, sendo 55 créditos da dissertação de mestrado e 36 créditos referente publicações
de aregos e parecipações em eventos (processo Sei: 23117.019183/2018-62). Posto em votação, o
pedido foi aprovado pelos membros do Colegiado. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Carta
de desistência de bolsa de doutorado. O coordenador leu a carta apresentada pela doutoranda
Mayara Ribeiro de desistência da cota de bolsa de doutorado, por vínculo empregatcio iniciado em 9
de março de 2018. Posto em votação o colegiado aprovou o pedido. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. Solicitação de regime especial de aprendizagem. O coordenador leu o requerimento
apresentado pela doutoranda Layane Alencar Costa Nascimento de regime especial de aprendizagem
e o parecer com assinatura eletrônica anexada ao processo SEI (23117.022735/2018-10), com toda a
documentação requerida. Posto em votação o colegiado aprovou a solicitação com extensão da cota
de bolsa capes por um período não superior a 120 dias. Encerrado este item passou-se ao
seguinte. Solicitações aprovadas-Ad referendum: ajuda de custo. Foi referendado pelo colegiado o
pedido de reembolso (PROEX) para a Profa. Dra. Neide Maria da Silva sobre a revisão de linguagem em
manuscrito pelo “Proof-Reading-Service.com”, com ressarcimento no valor de R$462,19. Encerrado
este item passou-se ao seguinte. Solicitações aprovadas Ad referendum: solicitação de defesadoutorado: O coordenador leu a carta apresentada pela professora Eloísa Amália Vieira Ferro que
solicitou defesa da doutoranda Fernanda Chaves de Oliveira Victor, realizada em 05 de abril de 2018. O
colegiado referendou o pedido apresentado. Encerrado este item passou-se ao seguinte. Solicitações
aprovadas Ad referendum - Solicitações de qualiﬁcação (mestrado e doutorado). O coordenador leu
o pedido apresentado pelos seguintes professores: 1) Tiago W.P. Mineo solicitou a qualiﬁcação da
doutoranda Flávia Baesta Ferreira França, realizada em 19 de abril de 2018; 2) Marcelo José Barbosa
Silva solicitou a qualiﬁcação do mestrando Pedro Augusto do Amaral para o dia 24 de abril de 2018; e
3) Sydnei Magno da Silva solicitou a qualiﬁcação da mestranda Eliane Marens Ferreira Abdias Dias
para o dia 20 de abril de 2018. O colegiado referendou os pedidos apresentados. Encerrado este item
passou-se ao seguinte. Solicitações aprovadas Ad referendum- Solicitações de dilação de: 1) Defesa
de mestrado. Foi apresentado pelo Prof. Sydnei Magno da Silva o pedido de dilação de defesa para a
mestranda Eliane Marens Ferreira Abdias Dias, prevista para o mês de maio de 2018; e 2) dilação de
qualiﬁcação de mestrado e doutorado: o Prof. Sydnei Magno da Silva solicita dilação de qualiﬁcação
para o(a)s mestrando(a)s Gabriela Gonçalves Mendes e Marco Miguel de Oliveira por um prazo de dois
meses; e a Profa. Eloisa A. V. Ferro solicita a dilação para a doutoranda Pâmela Mendonça Guirelli,
prevista até o dia 30 de novembro de 2018. O colegiado referendou todos os pedidos. Encerrado este
item passou-se ao seguinte. Solicitações aprovadas Ad referendum-Solicitação de homologação. O
colegiado referendou para ﬁns de emissão de diploma a homologação de defesa de mestrado para as
discentes Talita Silva Alves e Isabella Vilas Boas Zafalon. O colegiado referendou os pedidos. Encerrado
este item passou-se ao seguinte. Nomeação do Comitê Gestor PROEX (2018-2021) (Sei 0409031). O
coordenador apresentou ao colegiado a Portaria SEI COLCOIPA n.1, de 12 de abril de 2018 e informou
que a CAPES já manifestou recebimento e de acordo. Portanto, foram nomeadospara compor a
Comissão de Gestão do PROEX no PPIPA (CG/PROEX/PPIPA) os docentes: 1) Prof. Dr. Tiago Wilson
Patriarca Mineo (Presidente); 2) Profa. Dra. Eloísa Amália Vieira Ferro; 3) Prof. Dr. José Roberto Mineo;
4) Prof. Dr. Maeas Pablo Juan Szabó; 5) Prof. Dr. Sydnei Magno da Silva; juntamente com o
representante discente, doutorando Heber Leão Silva Barros. O colegiado referendou a nomeação da
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Comissão de Gestão (CG/PROEX), disposta no processo SEI 23117.025546/2018-07. Encerrado este
item passou-se ao seguinte. Par]cipação no PAEC-OEA-UFU 2019. O coordenador informou ao
colegiado que a PROPP solicitou ao PPIPA parecipação no programa conjunto com a OEA, porém
manifestou a diﬁculdade de se reservar cota de bolsa para o aluno estrangeiro devido ao déﬁcit atual
do número de cotas de bolsas no âmbito do Programa. O colegiado referendou a posição do
coordenador. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião as 14
horas e 10 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, Presidente, em
17/05/2018, às 10:38, 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
17/05/2018, às 13:59, 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
17/05/2018, às 15:37, 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
22/05/2018, 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.
A autenecidade 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
0467742 e o código CRC 7127DFA4.

Referência: Processo nº 23117.032718/2018-91
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