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ATA DA 49.  REUNIAO  DE COLEGIADO  PPGDCH

Aos  dezenove  dias  do  mss  de  marco,  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  Comunicac5o  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  Elenir Fedosse  representante  da  Linha  de  Pesquisa  Aspectos clinicos e  linguisticos

na aquisicao, desenvolvimento e disttirbios de linguagem,  Professora  Eliara  Pinto Vieira  Biaggio

representante da linha  de pesquisa Audicao e Equilfbrio: diagn6stl.co,  habilitac5o e reabilitacao

e  o  discente   Diego   Fernando   Dorneles   Bilheri   representante  do  doutorado,   membros  do

colegiado,   a   Professora   Carla   Aparecida   Cielo,   da   Linha   de   Pesquisa   Aspectos   clfnicos   e

fisiopatol6gicos  em  voz,   motricidade  orofacial  e  disfagia   e  a   secret5ria  Adriana   Rodrigues

Ribas.   A   professora   Angela   Ruviaro   Busanello   Stella   representante   da   Linha   de   Pesquisa

Aspectos  clfnicos  e  fisiopatol6gicos  em  voz,  motricidade  orofacial  e  disfagia  j.ustl.ficou  a  sua

ausencia.  Inicialmente,  a  presidente  deu  as  boas vindas aos  presentes.  Em  seguida,  passou a

leitura  das  pautas,   para  apreciacao  da  Ata  4a,  a  qual  foi  aprovada.   Dando  continuidade,

procedeu  a   leitura   das  Pautas:   1.  Prorroga€ao  defesa  dissertacao  Marieli  8.  Gubiani:  os

presentes analisaram a situacao da aluna  Marieli, visto que sua orientadora, professora  Marcia
Keske-Soares,   alega   nao  ter  conhecimento  do  andamento  da   pesquisa,   motivo   pelo  qual

solicitou,  via  e-mail,  interferencia  da  coordenac5o.  A  aluna  teve  prorrogacao  concedida  por

seis  meses,  a  partir  de  agosto  de  2020;  assim,  j.a  deveria  ter  defendido  sua  dissertag5o  em

j.aneiro  de  2021,  o  que  ainda  nao  ocorreu.  Ap6s  discuss5o,  ficou  defi.nido  que  o  contato  e
estabelecimento de  novo  prazo  para  pt.orrogac5o,  deve ser determinado  pela  orientadora  da

pesquisa.   2.   Coorienta€ao  de   pesquisas:  foram   analisadas .as  solicitac6es   de   coorieta¢ao:

professora  Carla  Aparecida  Cielo  como  coorientadora  da  aluna  Thais  Dias  Feltrin  (orientanda

da  professora  Adriane  Schmidt);  professora  Celia  Della  Mea  como  coorientadora  dos  alunos

Gabriel  Barros  e  Camila  D.  Moller  (ambos  os  orientandos  da  professora  Elenir  Fedosse).  As

solicitac6es foram deferidas pelo colegiado. 3. Relat6rio dos bolsistas: foi analisado o relat6rio

proposto  pela  professora  Ana  Paula  Ramos,  no  qual  a  avalia¢5o  dos  alunos  bolsistas  estaria
inclui'da  no  relat6rio  integrado discente-docente, enviado anulamente  ao  PPGDCH,  n5o sendo

mais  necessaria  a  realiza¢ao  do  relat6rio  individual.  Tamb6m foi discutido  sobre a  quantidade

de artigos para  aluno  bolsista, assim  como o qualis dos artigos.  Ficou  definido que, ao fi.nal do

segundo  ano  de  bolsa,  tanto  alunos  de  mestrado  como  de  doutorado,  deverao  submeter

artigos  para  revistas  de  qualis  81  ou  superior;  ao  final  do  segundo  perfodo  de  bolsas  de

doutorado, o aluno devera submeter o artigo para revistas de qualis Al ou superior. Nada mais

havendo  para  tratar,  eu,  Adriana  Rodrigues  Ribas,  secretaria  do  programa,  lavrei  a  presente

ata que ira assinada digitalmente pela presidente e pelos demais participantes a reuniao. Santa

Maria (RS),19 de marco de 2021.
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