
Minist6rio da Educa§ao
Universidade Federal de Santa Maria
Centro de Ciencias da Sai]de
Programa de PG Distdrbios da Comunicaeao Humana

©
CCS

A  cENmo DE ,
CIENCIAS  DA SAUDE

UFSM

ATA  DA 83.  REUNIAO  DE COLEGIADO  PPGDCH

Aos dezoito  dias do  mss de junho, do ano de dois  mil e vinte  urn,  as  nove  horas,  o Colegiado

do    Programa    de    P6s-gradua¢ao    em    Disttlrbios    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:   Marcia   Keske-

Soares   representante   da   Linha   de   Pesquisa   Aspectos   clinicos   e   linguisticos   na   aquisicao,

desenvolvimento  e  disttirbios  de  linguagem,  Adriane  Schmidt  Pasqualoto  representante  da

Linha  de  Pesquisa  Aspectos clinicos e fisiopatol6gicos em voz,  motricidade  orofacial  e  disfagia

e  vice  coordenadora,  Michele  Vargas  Garcia  representante  da  linha  de  pesquisa  Audicao  e

Equilforio:     diagn6stico,     habilitacao    e     reabilitacao     e     os    discentes     Gabriel     R.     Barros

representante  do  doutorado  e  Gustavo  J.  Vivian  representante  do  mestrado,  membros  do

colegiado, e a secret5ria Adriana  Rodrigues Ribas. A professora Angela  Ruviaro Busanello Stella

justificou  a  sua  ausencia,  devido  estar  participando  do  Encontro  Brasileiro  de  Motricidade
Orofacial,  na  condi¢ao  de  palestrante;  assim  como  a  sua  suplente  Carla  Aparecida  Cielo,  por

estar  ministrando  aula   do  curso  Voz  em   Diferentes  Populac6es  previamente  agendada   e

divulgada  no  mesmo dia e horario da  reuniao extraordjnaria.  Inicialmente, a  presidente deu as

boas-vindas aos presentes.  Em seguida, passou a  leitura das pautas,  para  aprecia¢ao da Ata 83,

a   qual   foi   aprovada.   Dando   continuidade,   procedeu   a   leitura   das   Pautas:   1.   Disciplina

Bioestatistica:  Consulta  aos  Pro fs  Denis Altieri  e  Pro fa  Anaelena  Moraes  de  Bragan¢a  sobre  a

disciplina  T6picos  Especiais  em  Bioestatl'stica  se  manter  e  compartilhada  com  os  referidos

professores, sugerindo  a  abertura  de duas turmas,  uma  para  cada  professor. A presidente  ira
consults-los  sobre  a  sugestao  dos  membros  do  colegiado  2.  Exigencias  de  Publicac6es  do

PPGDCH para mestrado e doutorado:  Foi apresentada a atual exigencia do  PPGDCH quanto as

publicac6es:  para D/.s5ertof6o (urn artigo submetido a peri6dico Qualis 81 ou superior) e para a
rese (dois artigos -urn artigo submetido a  peri6.dico Qualis  bl ou superior e  urn artigo Qualis

A),  para a presfof6o de contcrs do bo/s/.sro (mestrcrndo, peri6dico Qualis 81 ou superior ao final

dos dois anos e doutorondo, peri6dico Qualis 81 ou superior ao final dos dois primeiros anos e

peri6dico  Qualis  A  ao  final   dos  dois   tlltimos  anos)  e   para   o   c7rt7.go  a   ser  apresentada  as
disciplinas APG1265  Estudo  Dirigido em  DCH  I  e APG1257  Estudo  Dirigido  em  DCH  11  (Simp6sio

do   PPGDCH),   peri6dico  Qualis   81  ou  superior.  0   PPGDCH   recebeu   uma   consulta   sobre  a

possibilidade  da   utilizacao  do  artigo  desenvolvido   nas  disciplinas  APG681  Coorienta¢ao  de

TCC/lc  I  e  APG2402  Coorientacao  de TCC/lc  11  como  produ€ao  a  ser apresentada  no Simp6sio

do   PPGDCH   ou   na   prestacao   de   contas  do   Bolsista.   Ap6s   discuss5o,   as   novas  exigencias

passaram  a  ser:  MESTRADO -para  a  Qualificacao  de  Mestrado -realizado  ate  o final  dos  18
meses  (faltando  seis  meses  para  a  Defesa  da  Dissertacao),  com  75%  dos  creditos  realizados.

Para  a  Defesa  da  Dissertacao,  abertura  do  processo  30 dias antes,  concluindo  em  24  meses.

Produc6es apresentadas pelo aluno do mestrado:  peri6dico Qualis  81 ou superior -urn artigo

no Simp6sio do  PPGDCH,  podendo ser realizado em dupla e seus respectivos orientadores;  urn



artigo na dissertacao; e urn artigo para o aluno bolsista. 0 colegiado sugeriu a consulta sobre a

possibilidade  de  abertura  de  qualifica€ao de  Mestrado  pelo sistema  como j5  acontece  com  a

qualificac5o de doutorado.  DOUTORADO: Qualificac5o de Tese_ -ate o final dos dois anos, com
75%  dos  creditos  realizados,  sendo  apresentado  urn  esbo¢o .de  pelo  menos  urn  manuscrito,

contemplando  os  resultados  preliminares.  Defesa  da  Tese  ao  final  de  48  meses.  Produc6es

aDresentadas   Delo  aluno  do   doutorado  -  urn  artigo   peri6dico   Qualis   81  ou   superior  no

Simp6sio do  PPGDCH,  podendo  ser  realizado  em  dupla  e  seus  respectivos  orientadores;  dois

artigos na Tese, sendo apresentada  uma carta de aceite em peri6dico Qualis 81 ou superior e

urn comprovante de  submiss5o  em  peri6dico Qualis A;  dois artigos em  peri6dico Qualis  81 ou

superior para o aluno bolsista, sendo o primeiro apresentado ao final dos dois primeiros anos e

o  segundo  ao final  dos  dois  tlltimos anos do  doutorado.  0  artigo  desenvolvido  nas  disciplinas

APG681 Coorientac5o de TCC/lc I e APG2402 Coorienta¢ao de TCC/lc 11  poder5 ser usado como

uma  das  possibilidades  de  producao  no  Simp6sio  do  PPGDCH  ou  na  presta€ao  de  contas  do

Bolsista para mestrado e doutorado,  Novas exigencias vigentes a partir do ingresso dos alunos

em 2021. 3. Elaborac§o do Termo de Comprometimento quanto as submiss6es dos artigos: o

colegiado  sugeriu  a  elaborac5o  de  urn  termo  que  se  o  aluno  nao  manifestar  interesse  na

continuidade  do  estudo  ate  a  submissao  do(s)  artigo(s)  ap6s  a  defesa  de  disserta¢ao/tese

perde a  autoria do estudo. 4. Reformulag5o nos requeriment.os de  Prorrogag5o de Defesa e
na  solicitac5o  de  Co  orientac5o:  os  membros  do  colegiado  sugeriram  ajuste  no  texto  dos

referidos  documentos,  sendo  no  primeiro  apresentar  justificativa  com  atual  panorama  da

pesquisa; e no segundo apresentar justificativa do motivo da solicitagao,  apresentando a area
de  pesquisa  (expertise)  do  pretenso  co  orientador,  demonstrando  a  compatibilidade  com  o

referido Projeto de pesquisa. 5. Solicita€ao da Suplencia dos Membros Discente do Colegiado

do   PPGDCH:   os   membros   discentes   do   colegiado  fizeram   a   consulta   da   possibilidade   de

indicacao   de   suplente   para   os   membros   titulares,   representantes   do   Mestrado   e   do

doutorado,  sendo  confirmada  essa  possibilidade,  assim  como  para  os  membros da  Comiss5o

de  Bolsas.  0 programa fara  a  consulta aos alunos do  PPGDCH  para,  posteriormente, solicitar a

apostilha   das   portarias.   N5o   havendo   mais   manifestac6es,   a   Pro fa.   Valdete   agradeceu   a

presen¢a  de  todas  e  deu  por  encerrada  a   reuniao.   Nada  mais  havendo  para  constar,  eu,
Adriana    Ribas,    secretaria    do    programa,    lavrei    a    presente    ata,    que    sera    assinada

eletronicamente  (via  PEN-SIE)  por todos  os  participantes da  reuniao.  Santa  Maria  (RS),  18  de

junho de 2021.
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