


EDITORIAL
Após análise dos pedidos de reconsideração, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes) divulgou, em dezembro de 2017, o resultado final da avaliação quadrienal dos 
programas de pós-graduação stricto sensu. 

Dos 4.175 programas avaliados em todo o país, apenas 11% receberam as notas mais altas: 6 ou 7. 
Ou seja, foram considerados de excelência.                 

Estão nesse seleto grupo os programas de Engenharia Mecânica, de Odontologia, de Engenharia 
Química e de Imunologia e Parasitologia Aplicadas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Para atingir as pontuações máximas, os quatro programas da UFU atenderam condições 
tais como ter desempenho equivalente ao dos centros internacionais de excelência na área e 
solidariedade com programas não consolidados.

Nesta edição, o Jornal da UFU ouviu os coordenadores e alguns pesquisadores envolvidos na evolução 
dos programas que obtiveram notas 6 ou 7. Na receita do sucesso revelada por eles, não faltaram os 
verbos sonhar, planejar, trabalhar e cooperar. 

Parabéns para eles!



#EngenhariaMecânica

Uma das melhores do mundo

Por Renata Neiva

Da exploração de petróleo ao desenvolvimento de estruturas para aeronaves, programa exibe selo de qualidade máximo

“Um resultado como esse não se 

obtém em quatro anos. É preciso muito 

tempo para se  chegar a esse patamar”. Foi 

assim que Gilmar Guimarães, coordenador 

do   Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica, respondeu à imprensa 

no dia em que a Capes anunciou que a equipe 

comandada pelo professor teria motivo 

de sobra para comemorar. E que motivo. 

Pela segunda vez consecutiva, o programa 

recebeu a nota máxima:  7. Foi o único 

da UFU e o de Minas Gerais a conquistar 

esse conceito. Em todo o Brasil, existem 

somente três programas conceito 7 na área 

de Engenharias III, que reúne Engenharia 

Mecânica, Naval, Aeronáutica e Oceânica 

e Engenharia de Produção. Esse padrão de 

excelência pode ser considerado uma espécie d e 

selo de qualidade que insere a universidade 

na rota internacional. Em outras palavras: a 

pós-graduação em Engenharia Mecânica 

da UFU é uma das melhores do mundo.

“A avaliação se deve, em primeiro lugar, aos nossos recursos humanos: técnicos, 

discentes e docentes da Faculdade de Engenharia Mecânica (Femec). E a uma opção tomada 

em 1985: fazer pesquisa”, explica Guimarães. O coordenador esclarece que o resultado é 

fruto de um trabalho que começou há 30 anos. Ele destaca ainda que, além da qualidade 

do corpo de servidores e de estudantes, é necessário reforçar a busca pelos critérios de 

qualidade exigidos quanto à produção científica e sua consequente inserção internacional. 

“Formamos professores que estão distribuídos em todo o Brasil, participamos de comitês 

científicos no país e em várias partes do mundo, integramos a edição de periódicos 

internacionais e, principalmente, temos uma atuação efetiva na produção de estudos que 

contribuem para a sociedade nos diversos campos da engenharia”, assinala.

Guimarães lembra que a Engenharia Mecânica é bem conceituada desde o início 

do processo de avaliação implantado pela Capes. Nesse momento, o que ocorre é a 

confirmação do nível 7 de excelência já obtido no triênio 2010-2012. Se, por um lado, a 

obtenção do conceito máximo é motivo de comemoração, por outro, a manutenção da 

nota sinaliza desafios. Para Guimarães, o que tranquiliza a equipe é a certeza de contar 

com a seguinte combinação: pesquisa sólida e discentes de alto nível. Portanto, a lição de 

casa é simples: aprimorar o que já existe. “Melhorar a nossa infraestrutura, apoiar nossos 

projetos, incentivar e aumentar nossa cooperação internacional”, analisa. 

E cooperação internacional, para o Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Mecânica, significa ir além das fronteiras de intercâmbio de docentes e discentes. Os 

pesquisadores acreditam ser necessária uma participação efetiva do grupo em projetos 

de pesquisa em institutos e universidades estrangeiras. Dessa forma, é possível trocar 

informações técnicas e buscar a solução dos grandes problemas de engenharia. Enquanto 

estudantes brasileiros carimbam o passaporte para vivenciar experiências em outros 

países, o programa “7 estrelas da UFU” atrai alunos do exterior. Atualmente, há discentes 

oriundos de diversos países, como França, Romênia, Irã, Ucrânia, Colômbia e Peru. 

Quando lançamos luz sobre os números, compreendemos melhor o alcance 

internacional do programa. Os docentes possuem produtividade comparáveis aos 

pesquisadores estrangeiros e são avaliados por meio de parâmetros internacionais. Até 

este ano, foram formados 492 mestres e 227 doutores. Muitos receberam prêmios relativos 

aos trabalhos de tese e de dissertação. Um dos exemplos é o prêmio de “Melhor tese de 

doutorado-2017” ofertado pela   Associação Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas 

(ABCM) - Embraer ao discente Carlos Antonio Ribeiro Duarte. Sob orientação do professor 

Francisco José de Souza, a tese, cujo título é “Simulation of a new pipe design for erosion 

reduction in curves”, trata de modificações na forma de tubos de modo a reduzir a erosão, 

uma vez que isso define como o fluido percorre um duto. Essas alterações fazem, portanto, 

com que o fluido mude de trajetória e minimize seu impacto na tubulação.

A infraestrutura laboratorial da Faculdade de Engenharia Mecânica, destinada à 

pesquisa, conta com o apoio de diversos projetos financiados externamente por várias 

empresas. O valor total financiado por projetos coordenados por docentes do programa 

no quadriênio 2013-2016 foi de aproximadamente R$ 25,5 milhões, sendo R$ 17,5 milhões 

relativos a convênios com vigência em 2016.

 

Impactos
 

Os estudos desenvolvidos têm impactos diretos na sociedade. Há, por exemplo, 

pesquisas na área de exploração de petróleo que ajudam no desenvolvimento de 

equipamentos e técnicas que atuam na sondagem do pré-sal. Nesse caso, são produzidos 

materiais resistentes à corrosão. O programa conta com trabalhos que colaboram na 

elaboração de estruturas de aeronaves, o que propicia mais segurança nos voos. São projetos 

relacionados com escoamentos em asas, dutos e previsão de falhas estruturais. Existem 

também pesquisas em eficiência energética que buscam beneficiar o ambiente com a 

redução de emissão de gases; estudos em biomecânica que contribuem para cirurgias 

mais seguras, melhoria da qualidade de vida de cadeirantes e  detecção precoce de câncer 

de mama por meio de imagens térmicas. 

Estar entre os melhores do mundo exige, acima de tudo, a capacidade de acreditar 

em sonhos. É a principal lição que o professor Gilmar Guimarães deixa para jovens que 

acabam de chegar ao curso - e também para quem pensa em ingressar em Engenharia 

Mecânica na UFU. “Dificuldades existem e sempre vão existir. Mas sua força de vontade, 

sua capacidade para o trabalho e seu ânimo sempre vão ser maiores que as dificuldades que 

surgem pelo caminho. Escolha ser forte, resistir e caminhar.  Nós somos o que sonhamos 

ser”, ensina.

MARCO CAVALCANTI

 Equipamento do Laboratório de Tecnologia em Atrito e Desgaste (LTAD) da Femec



#Odontologia

Planejamento e trabalho em equipe: 
receita para a excelência da pós-graduação

Por Cristiano Alvarenga e Ygor Rodrigues

Programa é o único da área a obter três sucessivas melhoras na avaliação da Capes

“Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo”, esse provérbio africano traduz 

muito o Programa de Pós-Graduação em Odontologia, da Faculdade de Odontologia da Universidade 

Federal de Uberlândia (FOUFU), que passou da criação à excelência em menos de duas décadas. 

Criado em 2001, o programa foi um dos destaques na avaliação quadrienal da Capes de 2017. 

Obteve nível de excelência, nota 6, o que representa desempenho equivalente aos grandes centros 

internacionais e coloca a UFU como referência na área.

No comparativo com outras instituições, o resultado posiciona a UFU entre as 11 melhores 

instituições do país. Na avaliação realizada em 101 programas da área de Odontologia, três obtiveram 

a nota máxima (7) e outros oito programas, inclusive a UFU, obtiveram nota 6.

Além da avaliação positiva em 2017, a Pós-graduação em Odontologia da UFU ganha destaque 

pela crescente melhora nos conceitos de avaliação. Em 2007 obteve conceito 3 e, em 2010, 

conseguiu subir mais um degrau, obtendo nota 4. Nas duas avaliações não foi considerado o curso 

de doutorado, que iniciou as atividades somente em 2012.  Em 2013, mais um patamar foi superado 

e a nota 5 foi atribuída pela Capes.

 

Planejar é preciso

A coordenadora do programa, Gisele Rodrigues da Silva, destaca que o resultado da avaliação 

é reflexo do planejamento e do trabalho realizado nas áreas de pesquisa, extensão e ensino, que 

se observa no atendimento à comunidade. “A base para alcançar o resultado foi o planejamento. 

Buscamos melhorar a qualidade das pesquisas, estabelecer metas e formar parcerias internacionais”, 

analisa.

Ela destaca ainda a constante preocupação na formação de novos mestres e doutores e o 

aprimoramento da produção científica. Sobre a possibilidade de continuar em posição ascendente 

na avaliação da Capes e conseguir a nota 7 em 2021, a coordenadora é comedida. “O planejamento 

é para consolidar nossa posição”.

No planejamento estratégico elaborado pelo programa para o período de 2013/2020, 

investimentos em estrutura e inovação, fortalecimento da equipe de professores e ampliação da 

área de atuação são destaques. Confira os quatro pilares que devem delinear os caminhos da Pós-

graduação em Odontologia da UFU nos próximos anos:

  Ampliação do parque tecnológico; 

  Criação de espaço dedicado à pós-graduação, com incorporação de novas tecnologias; 

  Incorporação de docentes e pesquisadores com perfil compatível com o estágio de               

   evolução do programa; e 

  Desenvolvimento de uma política de expansão de sua relevância no eixo Sul-Sul e de   

   interação e fortalecimento da internacionalização.

Força do conjunto

Carlos Soares, professor do programa, declara que este processo se deu por meio do trabalho 

em grupo desenvolvido pelos professores e alunos. “Esta conquista é fruto de longa trajetória 

pautada em muito trabalho de pessoas que estão envolvidas. Esta não foi uma ambição de poucos, 

mas sim, incorporada pelo coletivo da Foufu e buscada a cada dia por meio de planejamento, metas 

estabelecidas e constante avaliação”, declara Soares.

O Centro de Pesquisa de Biomecânica, Biomateriais e Biologia Celular (CPBio) faz parte do 

programa e é destacado por Soares como um exemplo na área de odontologia brasileira. “Não se 

tem equipamento de professor A ou B, tudo é compartilhado por todos e isso fez com que não 

duplicássemos investimentos e pudéssemos crescer mais e mais rápido.”

Outro diferencial refere-se à pesquisa, mas também esbarra na extensão. O programa 

realiza algumas ações solidárias em países da África e da América Latina, que foram destacadas na 

avaliação. Para Soares essa “é uma conquista coletiva e que nos deixa muito orgulhosos e motivados 

a continuar crescendo”.

Além de pesquisador no programa, o professor é coordenador na área de odontologia na 

Capes. São funções distintas e que ele procura atuar, de forma isenta e imparcial, quando o ponto 

é sobre a análise do programa. 

MILTON SANTOS

 VAGAS E LINHAS DE PESQUISAS
Em 2017, o Programa de Pós-graduação em Odontologia ofereceu 20 vagas para ingresso no curso de 

Doutorado e 15 para o Mestrado. As linhas de pesquisa são as seguintes: 

  Biomecânica Aplicada à Odontologia
  Implantodontia e Prótese sobre Implantes
  Patologia e Diagnóstico Bucal
  Processo de Reparo
  Propriedades Físicas e Biológicas dos materiais odontológicos e das estruturas dentais
  Tratamento das Deformidades e dor Oro-Facial e das disfunções temporomandibulares

Para mais informações sobre o programa, acesse: www.ppgoufu.com.

 Fortalecimento da equipe de professores e ampliação da área de atuação são destaques

MILTON SANTOS

Trabalho da pós-graduação reflete no atendimento à comunidade

http://www.ppgoufu.com.


A  engenharia química é uma engenharia universal. Se a química é sua base 

adjetivadora, também a física e a matemática entram na combinação de conhecimentos 

que permitem ao engenheiro químico atuar na produção, em escala industrial, de 

alimentos e remédios até cimento e papel.

Na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), o engenheiro químico que fizer 

mestrado ou doutorado na área, agora, pode se gabar de pertencer a um Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Química (PPGEQ) nota 6 - conceito obtido na última 

avaliação da Capes.

“Notas 6 são programas de excelência. Você tem que ter 
uma boa produtividade de dissertações e teses defendidas, 
uma boa produção científica, especialmente de artigos 
internacionais em revistas nível A1 e B1, abrangência do 
programa em nível regional, nacional e também inserção 

internacional.”
- Eloízio Ribeiro, coordenador do PPGEQ/UFU.

O programa

O PPGEQ/UFU, vinculado à Faculdade de Engenharia Química (FEQ), nasceu com 

ineditismo mineiro. Tanto o mestrado, criado em 1993, quanto o doutorado, em 2002, 

foram os primeiros cursos da área no estado. 

Os processos seletivos de estudantes acontecem semestralmente. As vagas são 

destinadas a egressos de cursos de graduação de longa duração (para ingresso no 

mestrado) e portadores de diploma de curso de mestrado (para ingresso no doutorado) 

em Engenharia Plena ou Ciências Exatas.

Dentro da área de concentração Desenvolvimento de Processos Químicos, oferece 

cinco linhas de pesquisa: Cinética, Catálise, Termodinâmica e Reatores; Engenharia 

Ambiental; Engenharia Bioquímica; Modelagem, Controle e Otimização de Processos; e 

Processos de Separação. 

Os mestres e doutores saem habilitados para atuar diretamente em processos 

industriais, em funções de gerenciamento nas indústrias químicas em geral ou como 

docentes e pesquisadores em universidades e centros de pesquisa. 

Desde o início do programa foram defendidas 326 dissertações de mestrado e 83 

teses de doutorado. São 113 alunos matriculados: 56 mestrandos e 57 doutorandos. O 

corpo docente é formado por 18 professores. São os estudos desenvolvidos por eles que 

colocam a Engenharia Química da UFU em patamar de excelência para Capes.

Reaproveitamento de resíduos

Pesquisas que agreguem valor para a região mineira. Esse é o objetivo do professor 

Marcos Barrozo. O foco são as partículas de minérios e os resíduos do setor agroindustrial, 

visando seu reaproveitamento. 

O pesquisador ilustra: quando utilizamos uma fruta para a produção de suco natural, 

é extraída somente a polpa. O restante do alimento - como semente, casca e bagaço - é 

jogado fora. Porém, essas partes têm resíduos que podem ser aproveitados.

Na semente da acerola, por exemplo, há o mesmo nível de compostos bioativos, 

como vitamina C e antioxidante, que na polpa da fruta. Essas sementes podem ser 

utilizadas como uma farinha ou transformada em biscoitos, mas aí vem o desafio do 

armazenamento: 80% da semente de acerola é água, o que inviabiliza a estocagem por 

muito tempo sem que estrague.

A engenharia química se propõe a resolver problemas como esse. “A desidratação 

é a nossa parte. A gente estuda qual o melhor equipamento, qual o melhor secador para 

esse resíduo”, conta Barrozo. As pesquisas comandadas por ele na UFU observam o bom 

desempenho e a performance energética dos equipamentos e também se preocupam 

com a qualidade do produto final. Para uso alimentício, manter vitaminas e componentes 

importantes é essencial. 

Outros resíduos que tomam uma nova forma e se tornam produtos de maior valor 

agregado são os da indústria cervejeira. Após processos termoquímicos - como a pirólise, 

na qual há queima sem combustão -, eles são transformados em materiais para a produção 

de biocombustíveis. E experiências como essas estão acontecendo nos laboratórios do 

PPGEQ, sob orientação do professor Barrozo.

Bolhas premiadas

A doutoranda Angélica Reis 

desenvolveu uma pesquisa sobre 

flotação de bolhas em coluna, orientada 

pelo professor Barrozo, e em outubro 

deste ano recebeu o Prêmio Cetem 

de Tecnologia Mineral, durante o 27º 

Encontro Nacional de Tratamento de 

Minérios e Metalurgia Extrativa, em 

Belém (PA).

O processo de flotação é 

utilizado para desassociar partículas 

de impurezas presentes nos minérios 

e, assim, gerar produtos como 

fertilizantes. Em outros estudos, foi 

comprovado que o tamanho das bolhas 

influencia a eficiência dos produtos e os 

processos convencionais de flotação. 

As bolhas grandes e as pequenas se 

mostraram ineficientes.

O objetivo da pesquisa de Reis foi produzir bolhas na medida certa. “A gente queria 

ver se o nosso sistema era capaz de gerar bolhas intermediárias, que seriam bolhas ideais 

para serem usadas nesse processo. Então utilizamos alguns reagentes que influenciam 

no tamanho da bolha”, conta a doutoranda. 

Para comprovar os resultados, as bolhas foram filmadas com uma câmera de alta 

velocidade, conectada diretamente ao sistema ar-água.

Programa  eleva conceito da Capes com publicações em periódicos de impacto

Pesquisas transformam resíduos
descartáveis em produtos de valor

#EngenhariaQuímica

Por Diélen Borges e Natália Spolaor

DIÉLEN BORGES

MILTON SANTOS

Angélica Reis desenvolveu pesquisa sobre flotação de bolhas em coluna

Produtos com valor agregado

Um fertilizante orgânico mineral resultante da pirólise da cama de frango (serragem 

com fezes recolhida após ser utilizada para forrar o chão das granjas). Um diesel verde 

(com estrutura molecular diferente do biodiesel, maior densidade energética e maior 

eficiência de propulsão) obtido a partir do óleo de fritura gerado na cozinha. Ácidos 

graxos valiosos para a indústria farmacêutica e de alimentos conseguidos por meio de 

reações químicas catalíticas do óleo de soja.

Os caminhos  para se chegar a esses  produtos de valor partindo do que seria 

descartado foram  percorridos nos laboratórios da Engenharia Química da UFU e 

orientados pelo professor Ricardo Soares. “Eu trabalho em processos [catalíticos 

bioquímicos] em que eu vou converter qualquer tipo de biomassa em produtos de valor 

agregado”, garante.

“Tem uma vertente aqui em termos ambientais muito forte, ou seja, produtos que 

iam danificar o meio ambiente, a gente aproveita fazendo uma transformação química”, 

afirma o professor, que também tem dado sequência à sua pesquisa de pós-doutorado. 

Em 2005, Soares propôs ir “do glicerol à gasolina”: chegar ao combustível combinando 

água e glicerol, que é um subproduto da indústria de sabão e de biodiesel.

Em conjunto com a sustentabilidade, Soares defende a preocupação científica com 

questões sociais. “Quando nós vamos propor um processo, [devemos] tentar um grupo 

familiar. A gente tem que envolver a sociedade nesse processo, se não você não tem esse 

conceito forte de sustentabilidade”.

Núcleos acadêmicos

Como em outras unidades acadêmicas, os pesquisadores da Engenharia Química 

trabalham em núcleos acadêmicos, que são grupos que reúnem em torno de dez 

professores com atividades coordenadas de pesquisa e extensão, que envolvem tanto os 

cursos de graduação - Engenharia Química e Engenharia de Alimentos - quanto a pós. 

Um deles é o Núcleo de Processos Biotecnológicos (Nucbio), que atua na área 

de biocombustíveis, com linhas de processo de etanol de primeira e segunda geração 

e produção de bio-hidrogênio, por exemplo. Os pesquisadores da UFU produzem 

membranas para serem utilizadas como meio de filtração, separando substâncias como 

o hidrogênio para fabricação de biocombustível.

“A gente utiliza uma fibra de metal, o palladium, para 
separar o hidrogênio, porque ele é um elemento muito 
nobre. Separamos o produto com uma tecnologia que é 
totalmente nossa, desde a fase da fabricação, da síntese, 
da decomposição”.
- Vicelma Cardoso, Professora do PPGEQ/UFU

As membranas produzidas na UFU também são utilizadas na linha de separação de 

moléculas nutricionais. Um exemplo é o pequi, cuja polpa é utilizada na culinária local, 

mas do qual também se pode extrair um extrato purificado para ser encaminhado à 

indústria farmacêutica. “São pesquisas totalmente aplicadas. A ideia é essa: focar no que 

a gente pode produzir para a sociedade”, defende Cardoso.

Em outro estudo do Nucbio, propõe-se a recuperação de metais pesados de pilhas, 

que têm valor agregado, mas contaminam muito o meio ambiente. “Conseguimos recuperar 

quase 90% do material. É uma recuperação bem simples, com as várias tecnologias que 

estamos desenvolvendo”, afirma a professora Fabiana Batista.

Os outros núcleos da Fequi/UFU são os de Processos de Separação (Nucaps), de 

Processos Físico-Químicos (Nufisq), de Modelagem, Controle e Otimização de Processos 

(Nucop), de Gestão Ambiental e Energias Sustentáveis (Nugaes) e de Tecnologia de 

Alimentos (Nutali).

Conceito 6

A produção científica é um dos fatores considerados pela Capes na avaliação dos 

cursos de pós-graduação e pesou positivamente para o PPGEQ/UFU. “Nós exigimos que 

o aluno, ao defender o mestrado, só vai assinar o diploma na hora em que ele submeter 

um artigo para publicação. No de doutorado, ele só vai assinar o diploma na hora em que 

ele tiver aceito, pelo menos um artigo [em periódico] A1 ou B1”, defende o coordenador 

Ribeiro.

O professor acredita que essa exigência aumentou a produção científica do programa, 

promovendo a elevação do seu conceito para seis neste ano. Ribeiro também destaca a 

administração conduzida ao longo desses anos pelos coordenadores que passaram pelo 

programa como fator importante para o sucesso atual. “É um trabalho em conjunto de 

professores, técnicos administrativos e também o aluno, que é uma parte importante 

nesse programa”,  diz.

As parcerias  internacionais e com as indústrias, no caso da Engenharia Química, 

também são fundamentais para o bom desempenho do programa, na opinião do professor 

Soares. “As empresas vêm nos procurando para trabalhar em colaboração, então, isso é 

algo importante para a gente alcançar esse nível de excelência”, acredita.

O   professor  Barrozo, que participou da criação do PPGEQ e foi coordenador do 

programa durante dez anos, considera que o esforço coletivo e o processo contínuo 

de crescimento proporcionou essa nota seis. “O programa só cresce quando existem 

professores que vão além, que os olhos continuam brilhando mesmo com a idade 

chegando. Esse professor não pode se isolar, ele tem que trabalhar em conjunto, porque 

sozinho ele vai mais rápido, mas em conjunto ele vai mais longe”, afirma. 

MILTON SANTOS

Pesquisadores da UFU produzem membranas para filtração, utilizadas no processo de fabricação de biocombustíveis

http://www.ppgeq.feq.ufu.br/
http://www.ppgeq.feq.ufu.br/
http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/home/sai-o-resultado-da-1a-etapa-da-avaliacao-quadrienal-2017
http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/home/sai-o-resultado-da-1a-etapa-da-avaliacao-quadrienal-2017
http://www.ppgeq.feq.ufu.br/servicos/processo-seletivo-orientacoes-formularios-e-modelos-de-documentos
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/15258/1/EstudoGeracaoBolhas.pdf
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/15258/1/EstudoGeracaoBolhas.pdf
http://www.entmme.org/
http://www.entmme.org/
http://www.entmme.org/
http://www.feq.ufu.br/index.php?type=ler&menu=&n=35


Parcerias internacionais e com indústrias são fundamentais para o desempenho do programa

‘Queremos modernizar a estrutura curricular 
para buscar a nota 7’

Membro do corpo docente da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) desde 2008 

e vinculado ao Instituto de Ciências Biomédicas (Icbim), Tiago Wilson Patriarca Mineo 

assumiu a coordenação do Programa de Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia 

Aplicadas (Ppipa) em maio de 2005 e está em seu segundo mandato no cargo. Nesta 

entrevista, o professor explica os principais focos do programa e aponta os motivos que 

o alçaram ao nível de excelência internacional, conferido com a nota 6 atribuída pela 

Capes nas suas duas últimas avaliações – referentes aos períodos de 2010 a 2012 e de 

2013 a 2016. 

Grandes trunfos do Ppipa

Temos um amplo leque de pesquisas, com destaque para as sobre doenças infecciosas, 

abordando, por exemplo, parasitologia, microbiologia e resposta imune, o diagnóstico 

dessas infecções. A UFU tem grupos fortes nesta área biomédica e grande parte deles 

está associada ao nosso programa. É uma tradição que nos ajudou a conquistar várias 

parcerias internacionais, com universidades e institutos de pesquisa, possibilitando 

trocas de conhecimentos e trabalhos publicados em conjunto.

Repercussão social das pesquisas

O próprio nome do nosso programa tem a palavra “aplicadas”, o que já dá a conotação de 

aplicação prática ou “semiprática”, ou seja, no caminho de ser revertida para a sociedade. Os 

laboratórios associados ao programa fazem vários tipos de diagnósticos para o Hospital de 

Clínicas [de Uberlândia] e para outros da nossa região: alergias, verminoses, infecções por 

protozoários, infecções em gestante, testes de HIV. No Laboratório de Imunoparasitologia, 

do qual sou responsável técnico, contamos com uma técnica da Prefeitura de Uberlândia e 

utilizamos os kits enviados pela Secretaria Estadual de Saúde para exames de dengue para 

todo o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, abrangendo aproximadamente 4 milhões de 

habitantes. Também promovemos projetos de extensão nos quais os alunos do Ppipa vão 

a escolas públicas e privadas, ministram aulas sobre dengue e outros temas que possam 

estar dentro do nosso escopo. Fora isso, posso citar uma parte mais tecnológica, que é 

o desenvolvimento dos diagnósticos ou das fases iniciais de vacinas e de tratamentos. É 

importante falar que na nossa área tem muita pesquisa básica misturada com aplicada. 

Então, o que é desenvolvido demora um pouco a ser visível, mas são estes “tijolinhos” que 

ajudamos a colocar que são muito relevantes.

Perfis dos alunos e critérios buscados na seleção

Geralmente, os ingressantes no programa são profissionais da área de ciências 

biológicas e biomédicas e que já tenham cumprido algum degrau, algum pré-estágio ou 

coisa do gênero, tal como Iniciação Científica na área. Atuamos nessa questão das doenças 

infecciosas, o que atrai interesse e abre um leque razoável de opções. Esse pessoal que 

procura o Ppipa, geralmente, é de um nível mais acadêmico do que profissional. Quando 

assumi a coordenação, tivemos seleções com 5 ou 6 candidatos por vaga, uma concorrência 

alta para a nossa área, porque ela é bem restritiva em relação às exigências de currículo: 

a pessoa tem que ter uma formação na área de biológicas e já ter cursado as disciplinas 

de Imunologia e Parasitologia, que não são oferecidas em todos os cursos de graduação. 

Atualmente, estamos com um número estável de alunos. Diminuiu um pouco a procura, 

mas credito isso a uma espécie de desencantamento que tem afetado a ciência como um 

todo, e não apenas o nosso programa.

Produções acadêmicas

Nesta última avaliação divulgada pela Capes, que foi quadrienal, verificou-se que 

os docentes associados ao nosso programa publicaram praticamente 100 trabalhos por 

ano, sendo que deste total de 400 trabalhos, entre 40 e 50% têm alunos envolvidos. É 

uma quantidade bem razoável, principalmente se formos considerar que a nossa área é a 

mais concorrida dentro da Capes. Nós nos destacamos por essa proporção de discentes 

publicando e pelo número de publicações por docente. Neste último critério, nosso 

programa foi um dos melhores, senão o melhor do país. 

Dificuldades do programa

A primeira está no financiamento de cada um dos grupos de pesquisa. O dinheiro 

que é repassado pela Capes ajuda, principalmente depois dessa nota 6, que recebemos 

pelo segundo ciclo. Isso permite fomentar algumas atividades dentro do programa, mas é 

necessário que o pesquisador receba o dinheiro para tocar as próprias pesquisas e esses 

recursos têm reduzido demais. A questão do perfil altamente competitivo da nossa área 

de inserção também é um aspecto a ser considerado: para se ter publicações exige-se 

cada vez mais coisas, o tempo dilata-se e as tecnologias são muito avançadas, sendo que 

fica complicado competir com os grupos internacionais até mesmo pela nossa burocracia 

interna, a dificuldade para conseguir adquirir e receber os insumos para as pesquisas. 

Então, a velocidade em que conseguimos trabalhar não é a ideal, mas mesmo assim temos 

sido competitivos. Se a ciência fosse mais fluida e o nível de exigência burocrática fosse 

menor, iria ajudar demais. 

Manutenção do nível de excelência

Olhando para essa última avaliação da Capes, os resultados que recebemos foram 

muito favoráveis. Na nossa área, são 12 os programas que estão no nível de excelência 

(com notas 6 ou 7). O Ppipa já tinha nota 6 e a renovou, mas os nossos indicativos eram 

todos para 7. Por que não conseguimos o 7? Tem uma questão que é a alta competitividade 

da nossa área. Os programas que conseguiram 7 são de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, ou seja, são de grandes centros e antigos, com 50 ou até 60 anos de existência. 

Já o nosso acabou de completar 25 anos. Destes que conquistaram o nível de excelência 

internacional, apenas nós e o programa da USP de Ribeirão Preto estão no interior. Assim, 

estamos satisfeitos com a manutenção da nota 6 e já temos nos reunido para promover 

algumas mudanças na estrutura curricular que nos permitam avançar e chegar à nota 

7 na próxima avaliação. Precisamos modernizar o nosso regulamento e esta estrutura 

curricular, que é a mesma desde a criação do programa, em 1991.

Qualificação e papéis dos docentes

Praticamente todos os nossos docentes são doutores e cerca de 50%, pesquisadores 

do CNPq, o que é uma posição muito favorável. Estamos muito bem representados, com 

profissionais do Icbim, do Ingeb [Instituto de Genética e Bioquímica], da Famev [Faculdade 

de Medicina Veterinária], da Fiocruz de Belo Horizonte; enfim, pessoas altamente 

gabaritadas, algumas começando a carreira e outras, muito consolidadas na área. Com 

certeza, a alma do curso são sempre os alunos, mas a chama são os docentes. Também 

preciso destacar a qualidade de todo o nosso corpo técnico, que é em uma quantidade 

bem razoável.

Estrutura física e equipamentos

Temos exatamente 20 laboratórios associados ao Ppipa, praticamente um para cada 

docente. O biotério institucional da UFU não é do nosso programa, mas somos o seu 

maior demandante. Alguns docentes têm parceria com empresas e isso vem crescendo 

cada vez mais. Em termos de infraestrutura e materiais, contamos com equipamentos de 

grande porte à disposição. O “problema” é que a tecnologia avança rapidamente e não é 

fácil acompanhar estes progressos, sendo que algo que atualmente é essencial, daqui a 

10 anos dificilmente será.

Egressos contam suas experiências no Ppipa

A gaúcha Sabrina Royer vê a Universidade Federal de Uberlândia como uma extensão 

de casa. Foi na universidade do interior de Minas Gerais que ela conquistou o diploma de 

graduação em Biomedicina, em 2010, e deu sequência à carreira acadêmica no Programa de 

Pós-graduação em Imunologia e Parasitologia Aplicadas (Ppipa), concluindo o mestrado em 

2013 e o doutorado, no último mês de julho. Com pesquisas em andamento no Laboratório 

de Microbiologia Molecular, Sabrina em breve dará início ao seu pós-doutorado também 

pela UFU.

“Fui bolsista tanto na graduação, quanto 
no mestrado e no doutorado, e agora vou 
receber uma nova bolsa no pós-doc. Então, 
digo que fui estimulada a trilhar pelas 
pesquisas, peguei gosto e quero seguir na 
área acadêmica, se possível também como 
docente”
 - Sabrina Royer, doutora pelo Ppipa/UFU

Durante os sete anos em que esteve vinculada ao Ppipa, os estudos de Royer foram 

sobre uma bactéria multirresistente, a Acinetobacter baumannii. “No mestrado, fiz um 

trabalho mais epidemiológico, com análise de coletas de amostras clínicas e de superfície; 

enquanto no doutorado foi a parte molecular, com microscopia eletrônica de varredura 

e sequenciamento dos genomas. É uma bactéria muito importante porque vem causando 

surtos, e isso não apenas nos hospitais do Brasil. No passado ela basicamente estava restrita 

aos pacientes imunocomprometidos, internados em UTIs, mas hoje está disseminada e 

vamos encontrá-la pelo hospital inteiro. Ela sobrevive em superfícies secas por até cinco 

meses”, informa.

Seguindo a proposta do programa, os resultados das pesquisas são repassados aos 

setores responsáveis das unidades de saúde e também em palestras de conscientização. 

A pesquisadora alerta que já é possível encontrar em Uberlândia amostras quase pan-

resistentes, ou seja, resistentes a tudo. “Encaminhamos estes resultados ao Centro de 

Controle de Infecções Hospitalares e também damos orientações no sentido de tentar 

ajudar a evitar as proliferações bacterianas”, relata.

Outra característica do Ppipa que Royer julga importante ressaltar é a possibilidade de 

parcerias com outros setores da UFU, instituições brasileiras e até mesmo internacionais: 

“O nosso laboratório, por exemplo, tem uma com a Universidade do Minho, em Portugal, 

e que possibilitou que adotássemos uma técnica com biofilme trazida por um dos nossos 

pesquisadores que passou um ano por lá.” 

Da voluntária à pesquisadora

Jéssica Peixoto Rodrigues também concluiu seu curso de graduação na UFU em 2010, 

porém em Enfermagem e, ao contrário de Royer, apenas quando chegou ao mestrado 

teve o primeiro contato com o mundo da pesquisa acadêmica. Especialista em Gestão 

Pública em Saúde (UFU-2012) e em Urgência e Emergência (Ucam-2016), ela viu no Ppipa 

o programa ideal para alçar ao degrau de mestra, o que ocorreu recentemente, no último 

mês de julho.

Com experiência de trabalhos voluntários na África e no sertão brasileiro e atualmente 

contratada como enfermeira do Hospital Municipal de Uberlândia, Rodrigues conta 

que sempre se interessou pelas áreas da saúde pública e da atenção básica em saúde, 

particularmente com foco nas parasitologias. Foi com este propósito que ela decidiu 

dedicar suas pesquisas no projeto de mestrado aos helmintos, sob orientação da professora 

Júlia Maria Costa Cruz.

“O parasito intestinal que resolvi estudar é 
o Strongyloides stercoralis. Ele não causa 
muitos danos em pessoas saudáveis, mas 
pode até matar aquelas hospitalizadas, 
com algum comprometimento do sistema 
imunológico, ao provocar a septicemia, que 
é uma infecção generalizada”
 - Jéssica Peixoto Rodrigues, mestra pelo Ppipa/UFU

Segundo ela, este seria um problema de solução simples e barata, mas que acaba 

sendo negligenciado; daí o motivo da grande quantidade de registros. “As pesquisas que 

nosso laboratório realizou no Hospital de Clínicas de Uberlândia (HCU-UFU) constataram 

que uma boa porcentagem das mortes por septicemia ocorridas naquela unidade foram 

provocadas devido a este parasito. Muitas vezes, o médico sequer cogita a hipótese de 

tratar as pessoas imunosuprimidas contra este helminto intestinal. A princípio, minha 

pesquisa era no sentido de tentar desenvolver uma vacina, mas este plano teve que ser 

adiado para um futuro projeto de doutorado porque demanda aprovação do Comitê de 

Ética em Pesquisas com Seres Humanos”, revela. Por ora, em parceria com o professor Luiz 

Ricardo Goulart (do Instituto de Genética e Bioquímica), foram feitos testes aplicando 

nos parasitos os venenos secretados por peçonhas de serpentes e outros animais como 

formiga e peixe.

O Instituto de Física da UFU também foi utilizado por Jéssica como parceiro em seu 

projeto de mestrado. “Começamos a conjugar um quantum dots, uma nanopartícula que 

emite luz, com esta toxina das peçonhas para investigar como é a ação dela dentro do 

parasito; ou seja, investigamos pelo microscópio como se dá o processo de morte dele, 

utilizando esta toxina acoplada com a nanopartícula”, esclarece. Perguntada sobre os 

resultados dos testes in vitro, ela comemora os baixos índices de toxicidade apresentados 

nas células intestinais humanas e altos nos helmintos, o que comprova a hipótese de que 

a toxina é mais específica contra o parasito.

Rompendo fronteiras 

Paulo Victor Czarnewski Barenco é outro egresso que teve a maior parte de sua 

vida acadêmica realizada na UFU. Graduado em Ciências Biológicas, fez mestrado e 

doutorado no Ppipa. Hoje, trabalha como pesquisador em nível de pós-doutorado no 

Instituto Karolinska, na Suécia. 

Ele conta que, no começo, não pensava em estudar imunologia. Os planos iniciais eram 

pesquisar a ecologia de invertebrados. Tudo mudou quando fez estágio no Laboratório de 

Imunopatologia, onde o gosto pela imunologia e pela pesquisa foram despertados. “Neste 

laboratório e no  Laboratório de Histologia e Embriologia, eu desenvolvi meu trabalho 

de graduação, a dissertação de mestrado e a tese de doutorado, todos sob orientação da 

professora Neide Maria da Silva [do Ppipa]”, conta.

A pós-graduação de Barenco focou na investigação da resposta imune 

contra Toxoplasma gondi, um parasita capaz de infectar seres humanos e cuja cura ou vacina 

em humanos é inexistente. “Especificamente durante o doutorado, trabalhei em modelo 

animal investigando como a imunização com proteínas de Toxoplasma induz imunidade 

protetora, tanto na infecção intestinal aguda quanto na infecção cerebral crônica”, explica. 

Barenco e sua orientadora observaram que a vacina desenvolveu uma resposta protetora 

que era mediada por macrófagos (células de defesa) e não foi dependente de anticorpos, 

como acontece nas vacinas tradicionais. 

“Notamos que macrófagos de animais 
imunizados produziram elevados níveis 
de um composto biológico que é tóxico 
ao parasita. Os resultados desta pesquisa 
expandem o conhecimento de como a 
imunidade protetora pode ser gerada contra 
o parasita, deixando-nos um passo a menos 
de alcançar uma vacina mais eficaz” 
 - Paulo Victor Czarnewski, doutor pelo Ppipa/UFU

Toda sua trajetória no Ppipa tem reflexos no pós-doutorado realizado atualmente 

no Instituto Karolinska. Segundo Barenco, sua experiência anterior trouxe mais do que 

artigos científicos de reconhecimento internacional, mas, principalmente, bagagem 

científica e maturação do senso crítico. “Foi a combinação da bioinformática com 

uma vasta experiência em várias metodologias de laboratório desenvolvidas no Ppipa que 

me possibilitou ser selecionado para esta vaga onde estou”. Para o futuro, ele pensa em 

continuar na Suécia e estreitar as colaborações com o Ppipa.

Por Hermom Dourado e Marcela Pissolato

MILTON SANTOS

MILTON  SANTOS

MILTON SANTOS

#Imunologia e Parasitologia Aplicadas

Em entrevista, coordenador fala sobre os desafios do programa
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