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Reunião de Colegiado do PPGDCH 

 

 Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dez horas, reuniu-se o 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana, na 
sala 1418, do Centro de Ciências da Saúde. Presentes as professoras Karina Carlesso 
Pagliarin, Presidente, Renata Mancopes, Ana Paula Ramos de Souza, Michele Vargas 
Garcia e as representantes discentes Bruna Peixe e Aline Ponte. 1. Troca de 
orientadora: foi lido documento encaminhado pela doutoranda Rosane Seeger 
(orientanda da professora Themis Kessler), o qual solicita troca de orientação, que 
passará a ser exercida pela professora Elenir Fedosse. Os presentes deferiram a 
solicitação. 2. Solicitação de docência orientada: a coordenadora deu ciência dos 
planos de docência, das alunas Amália El Hatal de Souza e Laís Ferreira, que receberão 
orientação da professora Maristela Costa, na disciplina de Docência Orientada I, em 
virtude do afastamento por licença gestante, da professora Eliara Biaggio, orientadora 
de ambas alunas. Os planos foram aprovados. 3. Concessão de auxílio para 
apresentação de trabalhos: os presentes analisaram as solicitações de auxílio para 
participação e apresentação de trabalhos no XXV Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia (Salvador), encaminhados pelas professoras Ana Paula Ramos, 
Carolina Lisboa Mezzomo e Karina C. Pagliarin, e a solicitação da professora Maristela 
J. Costa, para apresentação de trabalho no XVI Congresso da Fundação 
Otorrinolaringologia (São Paulo). Todos pedidos foram concedidos, ficando 
condicionados à apresentação de aceite de trabalho no nome do docente solicitante. 
4. Concessão de taxa de publicação de artigo:  foi analisada solicitação de custeio de 
taxa de publicação de artigo (qualis A1), resultante da tese de doutorado do egresso 
Alexandre Lessa, o qual foi orientado pela professora Maristela Costa, no valor 
aproximado de 3000 Reais. Solicitação foi aprovada. 5. Solicitação de coorienação: foi 
analisado documento encaminhado pelo aluno Marcos Soares, o qual indica o nome 
do professor Thiago Gomes Heck, da UNIJUI, para atuar com coorientador de sua 
pesquisa de doutorado, o que foi deferido pelos presentes. 6. Seleção aluno bolsista: 
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foi lida e aprovada a ata relativa ao processo seletivo para aluno bolsista, ano 2017. 
Nada mais havendo para constar foram encerrados os trabalhos. 

 


