
 

 

 

ATA 02 REUNIÃO DE COLEGIADO 2021 

12/02/2021 

Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um reuniram-se, na modalidade virtual 

por meet.google,  os professores Ana Paula Ramos de Souza (presidente), Angela Ruviaro 

Busanello Stella, Elenir Fedosse, Eliara Pinto Vieira Biaggio (membros) e o discente Diego 

Bilheri para analisar e deliberar sobre os seguintes pontos: 1) Homologação do resultado da 

seleção: A professora Ana Paula Ramos de Souza compartilhou o resultado com notas em 

excell (anexo) aos presentes demonstrando os candidatos  aprovados e suplentes (com média 

final)  por curso, linha de pesquisa e docente, conforme segue: CURSO DE DOUTORADO: Linha 

de Audição e equilíbrio: diagnóstico, habilitação e reabilitação- Professor Aron Ferreira da 

Silveira disponibilizou duas vagas, tendo dois inscritos, foi aprovada a candidata  Sinara 

Porolnik (8,67)  e reprovado o candidato Samuel Klippel Prusch (6,03) na segunda etapa; Eliara 

Pinto Vieira Biaggio disponibilizou uma vaga, com uma inscrição e aprovação de Bruna de 

Francheschi Schirmer Gindri (8,34); Valdete Alves Valentins dos Santos Filha disponibilizou uma 

vaga, não houve inscritos. Linha de Aspectos Clínicos e Fisiopatológicos em Voz, Motricidade 

orofacial e Disfagia-professora Adriane Schmidt Pasqualoto disponibilizou uma vaga, com 

inscrição de dois candidatos e aprovação da candidata Juliana Alves de Souza (9,4) e 

reprovação da candidata Carine Nascimento da Silva (6,5); professora Carla Aparecida Cielo 

disponibilizou três vagas, teve duas inscrições e aprovações das candidatas Fernanda Anversa 

Bresolin (8,78) e Sabrina Silva dos Santos (7,85) ; Professora Carine Callegaro disponibilizou 

uma vaga e não teve inscritos. Linha de  Aspectos Clínicos e Linguísticos em Aquisição, 

Desenvolvimento e Distúrbios de Linguagem- professora Ana Paula Ramos de Souza 

disponibilizou uma vaga e não teve inscritos, Professora Carolina Lisbôa Mezzomo 

disponibilizou uma vaga e teve dois inscritos com aprovação de Áurea Alves Guimarães (8,69) 

e aprovação como primeiro suplente do candidato Jesus Cláudio Gabana da Silveira (8,02). A 

professora manifestou o desejo de acolher o suplente diante de vagas disponíveis no edital 

para o curso de doutorado; Professora Elenir Fedosse disponibilizou duas vagas, teve duas 

inscrições e dois candidatos aprovados Gabriel Rovadoschi Barros (8,69) e Camila Möller 

(8,65); Professora Helena Bolli Mota disponibilizou uma vaga, com a inscrição de Diego Ribas 

dos Santos (6,5) que foi reprovado na primeira etapa da seleção. CURSO DE MESTRADO: Linha 

de Audição e equilíbrio: diagnóstico, habilitação e reabilitação-professora Eliara Pinto Vieira 

Biaggio disponibilizou duas vagas, houve dois inscritos e dois aprovados Cristiane Dellighausen 

Valim (8,58) e  Quémile Martins (9,19); Fernanda Soares Aurélio Patatt disponibilizou duas 

vagas mas não teve inscrições; Michele Vargas Garcia disponibilizou duas vagas, teve dois 
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inscritos e dois aprovados Vitor Cantele Malavolta (9,12) e Larine da Silva Soares (7,31); 

professora Valdete Alves Valentins dos Santos Filha disponibilizou duas vagas, teve uma 

inscrição e uma aprovada Vanessa Caroline Bratz (8,20). Linha de Aspectos Clínicos e 

Fisiopatológicos em Voz, Motricidade orofacial e Disfagia-professora Adriane Schmidt 

Pasqualoto disponibilizou duas vagas, com uma inscrição e aprovação de Fernanda dos Santos 

Pichini (8,77); Angela Ruviaro Busanello Stella disponibilizou duas vagas, teve duas candidatas 

inscritas e aprovadas Andriélen Lactiane Coronel Cordeiro (7,48) e Gustavo Jacobsen Vivian 

(8,04); professora Carla Aparecida Cielo disponibilizou duas vagas, teve quatro inscrições e 

aprovadas para as vagas Aline Medianeira Tolfo Rossa (8,96) e Deise Britz (8,92), e duas 

candidatas suplentes aprovadas Thaís Dias Feltrin (8,64) e Rochele Martins Machado (8,30);  

professora Carine Callegaro disponibilizou duas vagas e teve duas candidatas inscritas e 

aprovadas Victória Possebon Sgária (8,44) e Michele Adriane Froelich (7,89); professora  

Geovana de Paula Bolzan disponilizou duas vagas, teve duas inscrições e duas candidatas 

aprovadas Amanda Francesquet Melchior (7,34) e Magali Scheuer (7,98). Linha de Aspectos 

Clínicos e Linguísticos em Aquisição, Desenvolvimento e Distúrbios de Linguagem:  professora 

Ana Paula Ramos de Souza disponibilizou duas vagas, teve duas candidatas inscritas e duas 

aprovadas Fernanda Nunes Franco (8,80) e Tainá Rossato Benfica (8,81); professora Carolina 

Lisbôa Mezzomo disponibilizou uma vaga e teve uma inscrição e candidata aprovada Cíntia 

Filippi (8,29); professora Elenir Fedosse disponibilizou duas vagas mas não teve inscrições; a 

professora Karina Carlesso Pagliarin disponibilizou duas vagas e teve três inscritas com 

aprovação das candidatas Eduarda Pinheiro Oliveira (8,74) e  Xasmênia Silva Neco (7,03) e 

reprovação da candidata Juliana Cardoso Nardes (5,7) na primeira etapa.  Após análise dos 

resultados, os mesmos foram homologados e aprovada a solicitação da professora Carolina. O 

resultado preliminar com lista de aprovados será disponibilizada no site do PPGDCH e os 

resultados com notas serão enviados à PRPGP de acordo com formato solicitado pela pró-

reitoria até dezoito de fevereiro de 2021. 2) Edital PAEC, OEA, GCUB: a  professora Ana Paula 

Ramos de Souza relatou ao grupo que houve sete inscrições, seis para mestrado e uma para 

doutorado, das quais uma foi de um aluno de artes  que endereçou carta para a Universidade 

Federal do Pará e que deve ter selecionado equivocadamente nosso PPG; quatro 

fonoaudiólogos com  inscrições para a linha de pesquisa em Aspectos clínicos e 

fisiopatológicos em voz, motricidade orofacial e disfagia e dois alunos, um educador especial e 

uma psicóloga, com temática em inclusão de deficientes. A professora Ana Paula fez consulta 

prévia aos professores da  linha de pesquisa em Aspectos clínicos e fisiopatológicos em voz, 

motricidade orofacial e disfagia, com manifestação de interesse das professoras Adriane 

Schmidt Pasqualoto e Carine Callegaro,  e também aos docentes da linha de pesquisa de 

Aspectos clínicos e linguísticos em aquisição, desenvolvimento e distúrbios de linguagem dos 

quais professora Karina Carlesso Pagliarin afirmou não ter interesse, a professora Carolina 

Lisbôa Mezzomo não respondeu à consulta. A professora Elenir Fedosse disse que poderia 

acolher algum aluno se necessário, mas que não é sua prioridade atual; e a professora Ana 

Paula manifestou que poderia acolher a psicóloga por afinidade de temática. Deste modo, o 

colegiado deliberou que as professoras Carine, Adriane e Ana Paula analisarão os documentos 

e farão a seleção devendo levar em conta a afinidade e qualidade da proposta de pesquisa aos 

seus temas e, como critério de desempate se necessário avaliar o melhor curriculum levando 

em conta o histórico escolar, a atuação profissional e eventuais publicações ou atividades de 

pesquisa. A professora Angela manifestou a necessidade de distribuir os discentes em distintas 



linhas de pesquisa dando oportunidade de ampliação de participação do grupo de docentes no 

acolhimento desse edital e a professora Elenir ressaltou a importância de acolher colegas 

fonoaudiólogos para potencializar o desenvolvimento da Fonoaudiologia na América Latina, 

critérios acordados pelo grupo. Sem mais a tratar encerramos a reunião cujas assinaturas irão 

ser realizadas pelo sistema PEN SIE. 
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