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ATA DA 73.  REUNIAO  DE COLEGIADO  PPGDCH

Aos onze dias do mss de junho, do ano de dois mil e vinte urn, as nove horas e trinta  minutos,

o  Colegiado  do  Programa  de  P6s-graduacao  em  Disttlrbios  da  Comunicac5o  Humana,  reuniu-

se,  virtualmente,  pela  plataforma  goog/e.meet.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  linguisticos  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  Audigao  e  equilibrio:  diagn6stico,  habilitacao  e  reabilitacao  e  o  discente  Gabriel  R.

Barros,  representante do doutorado,  membros do colegiado, e a secretaria Adriana  Rodrigues

Ribas.    Professora   Adriane    Pasqualoto   e   discente   Gustavo   Vivian   justificaram   ausencia.

Inicialmente,  a  coordenadora  realizou  leitura  das  pautas,  sendo  aprovadas:  1.  Solicitac6es  de

coorienta€6es:   foi   lido   documento   encaminhado   pela   professora   Fernanda   Soares   Patatt

indicando   o   nome   da   professora   Karina   Carlesso   Pagliarin   para   coorientar  o   projeto   de

mestrado  da  aluna  Rochele  M.  Machado,  sob  sua  orientagao.  Tambem  foi  lido  documento

encaminhado   pela   professora  Adriane   Pasqualoto,   indicando  o   nome  da  professora  Carla

Aparecida Cielo,  para  coorientar o proj.eto de doutorado da aluna Juliana Alves Souza, sob sua

orientac5o.   Ambas   as   solicita¢6es   foram   deferidas,   por6m   os   presentes   condicionaram

aprovacao do pedido da  professora Adriane Pasqualoto a entrega da justifi.cativa do motivo da

indica¢5o, visto  n5o  constar no documento encaminhado.  2.Solicita€6es de  prorrogac5es: foi

dado  ciencia  de  documento  encaminhado  pela  doutoranda  Camilat Baldissera,  com  de  acordo

de sua orientadora, professora Valdete Alves V. dos Santos Filha, o qual solicita  prorrogacao de

seis meses,  para  realizacao da  qualifica¢ao de sua tese,  que deveria ocorrer ate I.ulho de 2021.

Na  sequencia  foi  lido  documento  encaminhado  pela  aluna  Tamires  Daros dos Santos,  com  de

acordo do seu orientador,  professor Aron da Silveira, o qual solicita o prazo de dois meses para

realizacao  de   sua   qualificacao   que   deveria   ocorrer  ate  julho   do   presente  ano.  Ambas  as

solicitac6es foram aprovadas pelos presentes. 3. Ficha de avaliac5o das disciplinas ``Semin5rio

de  pesquisa  I  e  11":  foi  apresentado  urn  modelo  de  ficha,  criado  pela  professora  Ana  Paula

Ramos,  para  avaliacao  e  pontuacao  do  desempenho  do  aluno.  Os  presentes  aprovaram  o

modelo  e  definiram  que  a  avaliacao  sera   realizada   atrav6s  da   apresenta€ao  da   Ficha  de

Avaliacao,   alem   do   parecer   emitido   por   membro   externo   ao   programa.   4.   Informes:   a

coordenadora  informou  aos  presentes  que  recepcionou  as  tres  alunas  que  ingressaram  no

programa,  atrav6s  do  convenio  PAEC,  no  dia  10  de  j.unho,  via    goog/e.meet.com.   Informou
tamb6m,  que  o  Relat6rio  Sucupira  foi  homologado  pelo  Pro-reitor  de  P6s-graduac5o,  Prof.

Paulo   Renato   Schneider,   no   dia   07   de   junho.   A   coordenadora    indagou   se   haveria   a

possibilidade  de  realiza¢ao  de  uma  reuniao  extraordinario  do  colegiado,  no  pr6ximo  dia  18,

para   tratar   de   assuntos   referentes   a   novos   direcionamentos   das   Publica¢6es   a   serem



apresentadas  ao  programa  pelos  alunos  de  mestrado  e  de  doutorado,  bern  como  sobre  as

qualificac6es e defesa final. Assim ficou agendada a  reuniao para o dia  18 de junho de dois mil
e  vinte  e  urn,  das  09  as  11  horas.  Nada  mais  havendo  para  constar  foram  encerrados  os

trabalhos, sendo que os presentes assinarao a  ata digitalmente. Santa  Maria  (RS),11 de junho

de 2021.
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