
  

Ata 09/2017 

Reunião de Colegiado do PPGDCH 

 

  Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às onze horas e trinta 
minutos, 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, Ana Paula Ramos de Souza, Carolina 
Lisboa Mezzomo, Maristela Julio Costa e Helena Bolli Mota. Na ocasião as 
representantes discentes não estavam presentes, a representante do mestrado estava 
em aula e a do doutorado não foi contatada a tempo. 1. Disciplina coorientação de 
trabalho de conclusão de curso e/ou iniciação científica II (APG2402): O professor 
Aron Ferreira da Silveira solicitou ao colegiado que sua orientanda Sheila Jacques 
Oppitz realize a APG2402 em um trabalho realizado em conjunto com a profa Eliara 
Pinto Vieira Biaggio, a qual orienta a aluna de graduação Pamela Marques no seu 
trabalho de TCC. O colegiado aprovou a solicitação. 2. Solicitação de coorientação: a 
professora Renata Mancopes solicitou oficialização do nome da professora Adriane S. 
Paqualloto para coorientar a tese de doutorado de seu orientando Diego Fernando 
Dorneles Bilheri, o que foi aprovado pelos membros do colegiado. 3. Programa de 
Alianzas para la Educación y la Capacitación de la OEA (PAEC): a coordenadora 
informou que há uma candidata colombiana, Yulieth Paulina Stave Gomes, 
interessada no Programa em nível de mestrado. A candidata é fonoaudióloga e 
docente da Universidad de Sucre, apresenta interesse nas Áreas de Disfagia e 
Motricidade Orofacial. Na documentação enviada apresentou carta de recomendação 
assinada por sua chefe de departamento em que a recomenda. Além do projeto 
intitulado: “Descrição do comportamento durante a alimentação de crianças com 
transtornos de alimentação/deglutição com paralisia cerebral e seus cuidadores” 
(tradução livre). O colegiado aprovou a candidata, mas salienta que o projeto poderá 
ser modificado conforme a demanda e interesse do futuro orientador, que será 
definido por este colegiado. 4. Relatório final PNPD: A pós-doutoranda Inaê Costa 
Rechia encaminhou o relatório de atividades desenvolvidas no PPGDCH durante seu 
período como bolsista PNPD. O relatório, assim como a submissão do artigo para uma 
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revista Qualis A, foram analisados e aprovados pelo colegiado. 5. Dissertação de 
mestrado trabalho final: O professor Silvio Teixeira da Costa solicitou a esse colegiado 
que seu orientando de mestrado Jonas Barichello Gubiani apresentasse como trabalho 
final uma metanálise, em virtude de que seu trabalho experimental se encontra 
inviabilizado por falta de recurso do laboratório, além do discente estar morando em 
outro estado devido seu treinamento junto à Policia Militar. Desta forma, o tema de 
pesquisa proposto será “O uso de extrato vegetais no tratamento de desordens do 
equilíbrio”. Os membros do colegiado aprovaram a solicitação. 6. Professor 
voluntário: A professora Angela Maciel Weinmann, em virtude sua aposentaria, 
entrou com a solicitação de professora voluntária para permanecer atuando no 
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana. Para tanto 
apresentou a este colegiado seu plano de atividades a ser desenvolvido durante o 
período de dois anos, podendo ser renovável. Atualmente a Professora orienta uma 
aluna de mestrado e duas de doutorado e é responsável por duas disciplinas na linha 
de pesquisa Interdisciplinaridade no Cuidado à Comunicação Humana. Este colegiado 
aprovou a solicitação. Nada mais havendo para constar foram encerrados os 
trabalhos. 


