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ATA  DA 5a.  REUNIAO  DE COLEGIADO  PPGDCH

Aos  dezesseis  dias  do  mss  de  abril,  do  ano  de  dois  mil  e  vinte  urn,  as  nove  horas  e  trinta

minutos, o Colegiado do  Programa de P6s-graduac5o em  Disttirbios da Comunicacao 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   Marcia   Keske-Soares   representante   da   Linha   de   Pesquisa   Aspectos   clfnicos   e

linguisti.cos   na   aquisicao,   desenvolvimento   e   disttlrbios   de   [inguagem,   Professora   Angela

Ruviaro    Busanello    Stella     representantes    da     Linha    de     Pesquisa    Aspectos    clinicos    e

fisiopatol6gicos  em  voz,  motricidade  orofacial  e  disfagia,  Professora  Fernanda  Aufelio  Patatt

representante  suplente  da  linha  de  pesquisa  Audicao  e  Equilibrio:  diagn6stico,  habilita¢ao  e

reabilitag5o  e  os  discentes  Gabriel  R.  Barros  representante  do  doutorado  e  Gustavo J.  Vivian

representante do mestrado,  membros do colegiado, e a secretaria Adriana  Rodrigues Ribas. A

professora   Adriane   Pasqualoto,   vice-coordenadora   do   PPGDCH,  justificou   a   sua   ausencia.
Inicialmente, a  presidente deu as boas vindas aos presentes, visto ser a  primeira  reuniao com

os novos componentes do colegiado.  Em seguida, passou a leitura das pautas, para apreciacao

da   Ata   59,   a   qual   foi   aprovada.   Dando   continuidade,   procedeu   a   leitura   das   Pautas:   1.

Solicitac5o    de    Coorientac5o:    os    presentes    analisaram    documento    encaminhado    pela

professora  Carla  Cielo,  o  qual  indica  a  doutora  Debora  Bonesso  Andriollo,  para  coorientar  o
trabalho   de    pesquisa    da   aluna    Fernanda   Anversa    Bresol.in.   Os   presentes   deferiram   a

solicitac5o.  2. Solicita€ao de Alterac5o de Projeto de  Pesquisa no Plano de Estudos: foi dado

conhecimento  aos  presentes  que  a  professora  Adriane  Pasqualoto  solicitou  substituic5o  de

proj.eto de  pesquisa,  intitulado  ``Prevalencia das comorbidades nos DPC e analise dos mdltiplos
desfechos  em   urn   programa   de   reabilitac5o   pulmonar",   da   orientanda   Viviane   Berni,   em

virtude da  pandemia, que causou o fechamento do ambulat6rio de  reabilitacao  pulmonar,  no

HUSM. Assim,  a  pesquisa  passaria  a  ser realizada  no  ambulat6rio COVID,  vinculada  ao  projeto
``Avalia¢ao  do  impacto  no  aparelho  respirat6rio  a  longo  prazo    no  ambito  da  COVID19:  urn

estudo de coorte".  Em situacao  regular,  a  aluna  deveria  submeter o  novo  proj.eto a  avaliac5o

de  uma  banca  examinadora,  o  que  ocorre durante  a  disciplina  ''Seminario  em  Pesquisa  I".  Em

virtude da atual situa€ao de  pandemia, os presentes acataram a  alterag5o; aluna deve solicitar

altera¢ao do plano de estudos, I.5 aprovado com proj.eto inicial para  homologac5o do PPGDCH.

3.   Situac5o   alunos   DINTER:   a   coordenadora   deu   ciencia   que   solicitou   informac6es   as

professoras  Marcia  Keske-Soares,  Elenir  Fedosse  e  Karina  Pagliarin,  sobre  o  andamento  das

pesquisas  dos  alunos  do  convenio.  A  professora  Elenir  Fed6sse,  orientadora  do  aluno  Pedro
Montenegro,  informou  que  a  tese  devera  ser defendida,  provavelmente,  ate final do  mss de

julho  deste  ano;  a  professora  Karina  informou  que  seu  orientando,  Carlos  Fernando  Herrera,
concluir5  sua  pesquisa  ate j.aneiro  do ano de  2022;  professora  Marcia  Keske-Soares  informou

que seu orientando,  Gabriel  urrutia,  concluira  a  pesquisa  e defenders  sua tese ate dezembro
do  corrente  ano.  Desta  forma,  o  colegiado  solicita  a  apresentacao  de  informa¢6es  sobre  o



andamento   das   pesquisas,   no   mes   de   outubro,   aos   alunos   Carlos   e   Gabriel,   visando   a

viabilidade   de   defesas   nos   prazos   determinados   nesta    reuni5o.   4.   Disciplina   Docencia

Orientada:  foi  dado   conhecimento  do   pedido  da   professora   Carla   Cielo,   para   elaborar  a

disciplina de ``Docencia Orientada",  niveis de mestrado e doutorado, em forma de curso de 24

horas.  A  professora  justifica  que  tera  varias  orientandas  e  rl5o  ha  como  disponibilizar  carga

horaria   para   todas.   0   curso   seria   preparado   e   ministrado   pelas   orientandas,   sob   sua

supervisao,  e  oferecido aos alunos da  graduacao.  Os  present@s acataram  a  solicita¢5o.  Diante

da  pauta  apresentada,   levantou-se  uma  dtlvida.sobre  a  solicitacao  de  docencia  orientada

formalmente ao colegiado, sendo indicada apenas a solicitacao via  portal do professor com as

atuais   modificac6es   do   portal.   Segue-se   o   seguinte   tramite:   acessar   disciplina   de   P6s

Graduac5o  ``Docencia  Orientada''-clicar em  alunos -clicar em  docencia  orientada  -clicar  na

disciplina  da  Graduacao  a  vincular  a  docencia  orientada,  em  seguida,  acessar  a  disciplina  de

Gradua¢5o  -  clicar  alunos  -  clicar  docencia  orientada  -  vihcular  o  aluno  do   PPGDCH.     5.

Composi¢5o   Disserta€5o   e  Tese:   foi  apresentada   a   atual   composi¢ao  da   disserta¢ao   em

modelo alternativo (urn artigo submetido a  peri6dico qualis 81 ou superior) e tese (dois artigos
-urn  artigo  submetido  a  peri6dico  qualis  81  ou  superior  e.urn  artl.go  qualis  A).  No  mesmo

direcionamento  foi   questionado   sobre   os  artigos  a   serem   apresentados   no   Simp6sio   do

PPGDCH  e  pelo  aluno  Bolsista,  se  na  disciplina  Co-orienta¢5o  de  TCC  ou  lniciacao  Cientifica,  o

aluno   do   programa   poderia   utilizar   o   referido   artigo   de   co-orientacao   como   uma   das

possibilidades  de  producao  no  Simp6sio  do  PPGDCH  ou  na  prestac5o  de  contas  do  Bolsista.
Discuss6es foram  realizadas,  porem  cogitou-Se  urn  momentq  oportuno,  para  maiores e  mais

aprofundadas discuss6es, diante do avan¢ado do  horario da  reu'niao.    6. Assuntos Gerais:  Foi

comunicada  a  emiss5o  da  portaria  com  a  composi¢ao  da  Comissao  de  Bolsas;  inten¢ao  da

atualiza¢ao  do  Regimento  do  PPGDCH  e  das  Normas  de  Concessao  e  Manuten¢ao  de  Bolsas

(tlltimas vers6es 2017); Elaborac5o do Edital para  Bolsa de Recursos Pr6prios;  Possibilidades de
envio   de   e-mails   aos   membros   do   colegiado   para   consultas;   Situac5o   alunos   PAEC   -

aguardando   direcionamento   da   PRPGP   quanto   a   matrfcula   e   concess5o   de   bolsas   das

candidatas Gabriela  Gantier e  Erika Arteag.a; solicitacao do  EIA/2021, sendo enviados os dados

de uma dissertac5o (Taina Beti) e uma tese (Sheila Opptiz), defendidas recentemente; relat6rio

da  Plataforma  Sucupira  sendo  finalizada  pela  Pro fa  Ana  Paula  Ramos;  e  Aula  inaugural  do

PPGDCH,  dia  23/04/2021,  as  09:00,  pela  plataforma  meet.google.com,  ministrada  pela  Pro fa

Dra  Barbara  Niegia  Garcia  de Goulart,  intitulada  "Cendr/.o crtucr/,  d'esoJ}.o5 e perspect7.vos pcrro a

pesquisa  em  ciencias  da  comunicac6o  humana"  e  as  10..00  momento  com o  PPGDCH.   Nada
mais   havendo   para   tratar,   eu,   Adriana   Rodrigues   Ribas,   sacretaria   do   programa,   Iavrei   a

presente  ata  que  ira  assinada  digitalmente  pela  presidente  e  pelos  demais  participantes  a
reuniao. Santa  Maria  (RS),16 de abril de 2021.
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