
Ivlinist6rio da Educacao
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciencias da Satzde
Programa de PG Distl]rbios da Comunicacao Humana

©
CCS

ci€N%iAJRD°ABfuDE
UFSM

ATA  DA 6§.  REUNIAO  DE COLEGIADO  PPGDCH

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

minutos,  o Colegiado do  Programa de  P6s-graduacao em  Disttlrbios da  Comunicacao  Humana,

reunju-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   clinicos   e

lingui'sticos   na   aquisic5o,   desenvolvimento   e   distdrbios   de   linguagem,   Professora   Angela

Ruviaro     Busanello     Stella     representante     da     Linha     de     Pesquisa     Aspectos     cli'nicos     e

fisiopatol6gicos  em  voz,  motricidade  orofacial  e  disfagia,  Professora   Michele  Vargas  Garcia

representante da  linha de pesquisa Audic5o e equi-li`brio: diagn6stico,  habilitacao e reabilitac5o

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.

Inicialmente,  a  presidente  passou  a  leitura  das  pautas,  para  apreciacao  da  Ata  6a,  a  qual  foi

aprovada.  Dando  continuidade,  procedeu  a  leitura  das  Pautas:  1.  Solicita¢5es  prorrogac6es:

foi  dada  ciencia  de  documento  encaminhado  pela  mestranda  Viviane  Dutra  Piber,  bern  como

assinado por sua orientadora, professora  Eljara  Pinto Vieira  Biaggio, o qual solicita prorrogacao

de  seis  meses,  para  fi.nalizar sua  disserta¢5o,  sendo  que o  prazo final  seria  fevereiro  de  2022.

Os presentes concederam a prorroga€ao ate j.ulho de 2022, nao sendo garantida a manuten¢ao

de  sua  bolsa  CAPES  Demanda  Social,  pelo  peri'odo  prorrogado.  Foi  dada  ci€ncia,  tamb6m,  do

pedido  da  prorrogacao  de  defesa  de  qualjficacao  de  tese  da  aluna   Lal's  Ferreira,  que,  em
condic6es normais, deveria acontecer ate I.ulho do presente ano. Ap6s analise das I.ustificativas

foi,   concedida   prorrogacao   ate   abril   de   2022.   2.   Solicita€6es   de   coorienta€6es:   foi   lido

documento    encaminhado    pela    professora    Adriane    Pasqualoto,    indicando    o    nome    da

professora Angela  Ruviaro a. Stella, para coorientar o proj.eto de mestrado de sua orientanda,
Viviane   Boher  Berni.  Assim  como,  foj  lido  documento  encaminhado  pela   professora  Carla

Aparecida  Cielo,  indicando  o  nome  da  professora  Karine  Schwartz,  para  coorientar a  tese  de

sua  orientanda,  Sabrina  Sjlva  dos  Santos.  Ambas  as  solicita¢6es  foram  deferidas.  3.  Consulta

professora  Elenir:  professora  Elenir  Fedosse,  orientadora  do  doutorando  Pedro  Montenegro,
aluno  DINTER,  questionou  sobre  a  possibilidade  da  vers5o  final  da  tese  ser  apresentada  em

espanhol.   Professora   Marcia  lembrou  a  todos  que  este  assunto  foi  discutido  em  reuniao,

promovida  pela   PRPGP,  ocorrida  em  fevereiro  de  2021,  sendo  que  a  professora  Ana  Paula
Ramos,  coordenadora  do  programa   naquele  momento,  teria  encaminhado  urn  resumo.  0

mesmo  da  conhecimento  que  a  PROJUR  teria  emitido  parecer  liberando  a  escrita  em  lingua

estrangeira. A coordenac5o entraTa  em contado com a  PRPGP  para  solicitar documento oficial

sobre este assunto. 4. Situa€ao das alunas PAEC: a coordenadora deu ciencia das dificuldades

encontradas   para   efetl.va¢ao   do   cadastro   e   matrl'culas   das   alunas   classificadas   no   edital

01/2020  PAEC  OEA  GCUB,  que,  ate  o  presente  momento,  ainda  nao  ocorreu.  Ressaltou  sua

preocupa¢5o  com  o  inicio  das  aulas  previsto  para  o  dia  18  de  maio  de  2021,  informando  que



solicitara   aos  docentes  que  gravem  as   primeiras  aulas  para  que  as  mesmas  n5o  percam

conteddo,  ate  que  possam  acessar as  disciplinas via  mood/e.'5.  Solicita€5o  de  eliminac5o  de

qualifica€ao   de   dissertac5o:   professora   Marcia   Keske-Soares   solicita   a   que   a   defesa   de
disserta¢5o  da  aluna  Marieli  a.  Gibiani,  seja  realizada  de  forma  direta,  sem  qualificagao.  A

mesma    questionou    se    haveria    possibilidade    de,    durante    pandemia,    ser   suprimida    a

qualificac5o,  processo interno que acontece 80 dias antes da defesa,  por parecer, em  nivel de
mestrado.   A   professora  j.ustifica   que,   enquanto   pandemia,   a   defesa   tambem   poder5   ser

realizada somente por parecer. Assim, a  banca fara somente urn parecer, demandando menos

trabalho.  Os  presentes  acataram   a  solicita¢ao,  sendo  que,   no  documento  apresentado,  a

professora   sugere   que   o   colegiado   repense   o   formato   atual,   o   que   poder5   ocorrer
futuramente.   Pauta   a   ser  retomada   em   reuni5o   extraordinaria   oportuna.   6.   Informes:   a

coordenadora  deu  ciencia:  desistencia  de  bolsistas  -CAPES  Demanda  Social  (Deisi  Britz,  Vitor

Malavolta   e   Cintia   Filipi,   todos   os   alunos   do   mestrado);   morosidade   na   confec¢ao   dos

diplomas,  mesmo aqueles que foram encaminhados com  solicita¢5o de  urgencia  por parte da

coordenac5o;  providencias  estao  sendo  tomadas  quanto  aos  documentos  redirecionados  a

caixa  postal  dos  novos  membros  do  colegiado  provenientes  da  Coordenac5o  do  PPGDCH  da

gestao anterior, os  mesmos ser5o  removidos em  breve.  Nada  mais havendo  para  constar, eu,
Adriana  Ribas,  Iavrei  a  presente  ata  que  ira  assinada  digitalmente  pela  presidente  e  pelos

demais participantes. Santa  Maria (RS),14 de maio de 2021.
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