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Reunião de Colegiado do PPGDCH 

 

 Ao primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às onze 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, Helena Bolli Mota, Renata Mancopes, Ana Paula 
Ramos de Souza, Carolina Lisboa Mezzomo e as representantes discentes Raira 
Altmann e Aline Ponte. 1. Data dos Seminários de Pesquisas: a coordenadora 
informou que os Seminários de Pesquisa I e II ocorrerão nos dias 04 e 05 de dezembro 
de 2017. 2. Liberação de teses e dissertações: fica estabelecido o prazo de dois anos 
(prazo máximo) para que ocorra liberação on line, na biblioteca e plataforma sucupira, 
de teses e dissertações produzidas pelo programa, em virtude das submissões dos 
artigos provenientes de tais trabalhos às revistas científicas da área, com intuito de, 
desta forma, evitar pareceres contrários devido a alegações de autoplagio, como já 
referido por alunos. No entanto, a coordenadora ressalta a importância de no 
momento da submissão do artigo esclarecer para a revista, na “cover letter” por 
exemplo, de que o trabalho é fruto de dissertação/tese já defendidos. 3. Solicitação 
custeio de diárias e taxa de inscrição:  os presentes concederam diárias e taxa de 
inscrição para a professora Helena Bolli Mota participar e apresentar um trabalho no 
XXV Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que acontecerá em Salvador, nos dias 12 
a 15 de setembro. 4. Solicitação de oferta de disciplina fora do prazo: foi concedida 
oferta, fora do prazo, da disciplina Seminário de Pesquisa I, primeiro semestre letivo 
de 2018, para mestranda Jordana Folgearini; caso contrário a referida aluna não 
concluiria o curso em tempo hábil.  A referida aluna fica responsável pela solicitação 
de oferta junto à secretaria do programa, no período determinado em calendário 
letivo. 5. Solicitação de auxílio para apresentação de trabalho: foi lido documento 
encaminhado pela mestranda Daniele Prestes, o qual solicita auxilio para apresentar 
trabalho em evento da Fisioterapia, que acontecerá de 14 a 17 de setembro. O auxilio 
foi negado por tratar-se de trabalho produzido antes de seu ingresso no programa, 
não havendo interface com a fonoaudiologia. 6. Concessão de Banners: o colegiado 
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concedeu banners para as professoras Karina Pagliarin, Márcia Keske-Soares e 
Carolina Mezzomo. Os trabalhos serão apresentados no XXV Congresso de 
Fonoaudiologia, em Salvador. 7. Cadastro para pós-doutorado: foram analisados os 
documentos encaminhados pela candidata Marileda B. Gubiani, aprovada no 
Programa de Pós-Doutorado. Os presentes aprovaram a documentação que será 
encaminhada para a Pró-Reitoria de PG e Pesquisa. Vínculo por 12 meses, a partir de 
julho de 2017. 8. Reconhecimento de diplomas estrangeiros: foi analisado o 
memorando circular 009/2017- PRPGP, o qual solicita manifestação sobre 
disponibilidade de vagas para reconhecimento de diplomas de pós-graduação, 
expedidos no exterior. Edital será publicado pela PRPGP, com vigência até o dia 29 de 
dezembro de 2017. Os presentes analisaram o documento e estabeleceram a 
disponibilidade de análise de um processo para mestrado e um para doutorado.  Nada 
mais havendo para constar foram encerrados os trabalhos. 


