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Aos vinte e  quatro  dias do  mes de fevereiro,  do  ano  de  dois  mil  e vinte  urn,  as  nove  horas e

trinta  minutos,  o  Colegiado  do  Programa  de  P6s-graduacao  em  Distt]rbios  da  Comunicag5o

Humana,  reuniu-se,  virtualmente,   pela   plataforma   meet.google.com,   sob  a   presidencia  da

Professora   Valdete   Alves  Valentins   dos  Santos   Filha,   coordenadora   do   PPGDCH.   Estavam

presentes:  Professora Carolina  Lisboa  Mezzomo   representante da  Linha  de  Pesquisa  Aspectos
clinicos  e  linguisticos  na  aquisi¢5o,  desenvolvimento  e  distdrbios  de  linguagem,  Professora

Eliara  Pinto Vieira  Biaggio  representante da linha de pesquisa Audi¢ao e Equilibrio: diagn6stico,

habilitacao  e   reabilitacao  e  o  discente   Diego   Fernando   Dorneles   Bilheri   representante  do

doutorado,   membros   do   colegiado,   e   a   secretaria   Adriana   Rodrigues   Ribas.   N5o   esteve

presente  representante  da   Linha   de   Pesquisa   Aspectos  clinicos  e  fisiopatol6gicos  em  voz,
motricidade  orofacial  e disfagia.   Inicialmente,  a  presidente  deu  as  boas vindas aos presentes.

Em seguida, passou a  leitura das pautas, para apreciacao da Ata 3a, a qual foi aprovada. Dando

continuidade, procedeu a  leitura das Pautas: 1. Recurso encaminhado pelo candidato Samuel

I(lippel  Prusch:  foi  lido  documento  sem  ndmero/2021,  encaminhado  pelo  candidato  Samuel

Klippel  Prusch,  a  vaga   no  Curso  de  doutorado  em  Disttlrbios  da  Comunicacao  Humana  na

Universidade Federal de Santa  Maria sob o n° de inscrigao 734,  na  Linha de pesquisa Audi¢5o e

equilibrio:  diagn6stico,  habilitac5o  e  reabilitacao  com  o  Professor Aron  Ferreira  da  Silveira,  o

qual  solicita   reconsidera¢ao  sobre  resultado  final  do  processo  seletivo  para  p6s-gradua¢ao

(Edital Extraordin5rio 001, de 08 de janeiro de 2021). Ap6s analise do recurso, foram discutidos
os seguintes pontos:  1.os membros do colegiado  pontuaram que a  Defesa Oral do Pr6-Projeto

apresentou  nota  baixa  compatl'vel  com  os  dois  membros  dg  banca,  sendo  incontestavel  a

avalia€ao;  2.o  processo virtual  nao deve  ser considerado  empecilho,  pois 6 e,  provavelmente,

sera,   realidade   das   defesas,   n5o   comprometendo   nenhum   dos   candidatos   do   processo

seletivo;  3.a  prova  de  tl'tulos  6  uma  etapa  objetiva,  feita  a  conferencia  dos  documentos  e

parecer emitl.do  pelo avaliador,  na  qual  o candidato com  maior pontuacao  absoluta  recebera
nota  10,0 e  os  demais  receber5o  nota  proporcional.  Assim,  o  colegiado  ratifica  a  decis5o  da

banca  examinadora,  indeferindo  o  recurso.  0  resultado  do  recurso  sera  disponibilizado  ao

candidato por email e enviado a  PRPGP, de acordo com formato solicitado pela pr6-reitoria ate

vinte  seis de fevereiro  de  2021  as  14:00h.  0  colegiado  convida  o  candidato  para  conhecer o

programa,   analisar  a   linha   de   pesquisa   do   pretenso  orientador,   participando   da   pr6xima
sele¢ao  do  PPGDCH.  2.  Remanejo  de  vagas:  foi  realizada  consulta  a   Pr6-Reitoria  da   PG  e

Pesquisa,  sobre  a  legalidade  de  remanejo  de  suplentes,  entre  docentes  com  vaga  ociosa,  na

mesma   linha  de  pesquisa,  assim  como  entre  diferentes  linhas.   Fomos  orientados  sobre  a

possibilidade  de  permuta  de  orientador  e  linha  de  pesquisa  e,  acolhimento  pelo  orientador

pretenso  caso  manifeste  desejo.    A  PRPGP  indicou  que  o  remanejo  deve  ser  urn  processo



interno,  que  acontecera  ap6s  a  confirmac5o  de  vagas  dos  classificados.    3.  Solicitacao  de

prorroga€5o  de  defesa  de  Tese  da  Doutoranda  Bianca  Nunes  Pimentel   por  mais  quatro
meses,  apreciada  e  aprovada  pelos  membros.  Nada  mais  havendo  para  tratar,  eu,  Adriana

Rodrigues  Ribas,  secretaria  do  programa,  Iavrei  a  presente  ata  que  ira  assinada  digitalmente

pela  presidente  e  pelos demais  participantes a  reuni5o.  Santa  Maria  (RS),  24 de fevereiro de
2021.
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