
 

 

 

ATA 01 REUNIÃO DE COLEGIADO 2021 

15/01/2021 

Aos quinze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um reuniram-se os membros do 

colegiado, as professoras Ana Paula Ramos de Souza, Valdete Alves Valentins dos Santos filha, 

Angela Ruviaro Busanello Stella, Eliara Pinto Vieira de Biaggio e Elenir Fedosse, os 

representantes discentes Diego Bilheri e Gabriel Rovadoschi para análise e encaminhamento 

dos seguintes temas: 1) Homologação do resultado da eleição e constituição do novo 

colegiado: a professora Ana Paula informou que a chapa única foi eleita com dezoito votos 

contra quatro votos em branco. O colegiado aprovou o resultado e ficou decidido que será 

encaminhado novo pedido de portaria já informando a constituição dos novos membros não 

só coordenador e coordenador substituto, mas em termos de representantes docentes e 

discentes a saber: Coordenador  Valdete Alves Valentins dos Santos filha, Coordenador 

substituto Adriane Schmidt Pasqualoto, representantes da linha de pesquisa em Audição e 

equilíbrio: habilitação e reabilitação as docentes Fernanda Aurélio Patat (titular), Michele 

Garcia Vargas (suplente), representantes da linha de pesquisa Aspectos clínicos e linguísticos 

em aquisição, desenvolvimento e distúrbios de linguagem as docentes  Elenir Fedosse (titular), 

Márcia Keske-Soares (suplente), representantes da linha de pesquisa Aspectos clínicos, 

fisiológicos e fisiopatológicos em voz, motricidade orofacial e disfagia as docentes Angela 

Ruviaro Busanello Stella (titular), Carla Aparecida Cielo (suplente), representantes discentes 

dos cursos de doutorado e mestrado serão informados após resultado do edital extraordinário. 

2) Pedidos de prorrogação: Em função da pandemia da COVID 19 e atraso nas coletas foram 

solicitadas as prorrogações de Carlos Herrera e Pedro Garcia, alunos do DINTER, e Renata 

Quadros Machado (mestrado) por mais seis meses, que foram aprovadas pelo colegiada e foi 

orientado que sejam inseridos no sistema PEN SIE para trâmite posterior da coordenação. 3) 

Agendamento do simpósio: a professora Ana Paula informou solicitação da coordenação da 

graduação para o simpósio ocorrer em doze de fevereiro tendo em vista defesas de estágio 

que ocorrerão dia cinco e também deu conhecimento das bancas já corrigidas pelos 

orientadores e a serem confirmadas pelos membros avaliadores. Após análise o colegiado 

agendou o simpósio para dia 12 de fevereiro de 2021. 4) Reunião com área 21: a professora 

Ana Paula informou que foi realizada proposta com professor Rinaldo para dia 26 de janeiro, 

terça-feira às 10 horas na qual pretende apresentar um resumo de avaliação do PPGDCH e 

tirar dúvidas, bem como debater medidas futuras para crescimento do programa. 5) 

Aprovação e assinatura de atas: a professora Ana Paula informou que todas as atas revisadas 

concernentes ao ano de 2020 e 2021 serão colocadas no PEN SIE para revisão e assinatura dos 
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membros e que caso haja alguma necessidade de revisão que poderá retornar à coordenação 

para correções, embora todas tenham sido disponibilizadas aos participantes por e-mail após 

cada reunião.  5) Dúvidas processo de seleção: a professora Ana Paula informou que recebeu 

várias questões e que algumas são importantes de ser registradas: a possibilidade de alunos 

em fase final de defesa de mestrado poderem concorrer ao doutorado e ter sua matrícula fora 

de prazo caso as vagas não sejam preenchidas, orientação dada à professora Carla Cielo em 

função das alunas Daniela Silva e Sabrina Santos, visto que a coordenação informou que a 

demanda do certificado para matrícula. A PRPGP respondeu para professora Carla algo distinto 

do que foi respondido à professora Ana Paula quando fez a consulta e perguntou sobre  a 

necessidade de certificado para a matrícula. A PRPGP colocou que a decisão de confirmação 

fora de prazo fica a critério do colegiado.  Sobre os docentes pegarem mais alunos do que 

vagas dispostas, a professora Ana Paula informou que há precedente e que o único óbice é 

pegar menos aprovados do que vagas disponíveis, ou seja, o orientador não pode escolher se 

pega ou não o aluno se ele foi aprovado e tem vaga para ele. Sem mais a tratar, encerrou-se a 

reunião às oito horas e trinta minutos e a ata será corrigida e assinada eletronicamente. 
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