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 Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às 08h30min, reuniu-se 

o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana, 

na sala 1418, Centro de Ciências da Saúde. Presentes as professoras Helena Bolli 

Mota, Presidente, Maristela Julio Costa, Eliara Pinto Biaggio, Carolina Lisboa 

Mezzomo, Elenir Fedosse, Renata Mancopes e os representantes discentes Gabriel 

Barros e Diego Bilheri. Pauta: 1. Solicitação de prorrogação: foi lido documento 

encaminhado pela professora Márcia Keske-Soares, solicitando prorrogação de prazo 

para entrega do comprovante de envio dos artigos, apresentados na disciplina de 

Estudo Dirigido em DCH, pelas suas orientandas Simone de Simoni e Isadora Rosado, 

assim como documento encaminhado pela professora Maristela Julio Costa, o qual 

solicita prorrogação de prazo para suas orientandas, Geise Ferreira e Maryndia Muller. 

Após análise da justificativas os presentes acataram as prorrogações, sendo o prazo 

limite de entrega dos comprovantes de envio do artigo a semana anterior ao período 

de matrícula para primeiro semestre de 2019 (calendário letivo de 2019 ainda não 

disponível no site da UFSM). 2. Solicitação de prorrogação de defesa de tese: a 

coordenadora deu conhecimento de documento, encaminhado pela doutoranda 

Bruna Franciele, o qual solicita prorrogação de prazo para sua defesa de tese, que tem 

como prazo limite o presente mês de dezembro. Após análise da justificativas os 

presentes concederam a prorrogação, salientando que a aluna deverá defender até o 

mês de março/2019. Para que não seja necessária solicitação de portaria de 

prorrogação, a aluna terá que abrir o processo de defesa antes do período de 

renovação de matrículas para primeiro semestre de 2019 (calendário letivo de 2019 

ainda não disponível no site da UFSM), caso contrário perderá vínculo. 3. Solicitação 

de coorientação: professora Angela Regina Weinmann indica, através de documento, 

o nome da professora Geovana de Paula Bolzan, para coorientar a dissertação de 
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Fernanda Segala, sua orientanda. Todos presentes foram favoráveis ao pedido. 4. 

Solicitação de aproveitamento de disciplinas: foi lido documento encaminhado pela 

doutoranda Rosane Seeger, com a concordância de sua orientadora, professora Elenir 

Fedosse, solicitando aproveitamento de três disciplinas cursadas anteriormente, no 

Programa de PG em Gerontologia. Considerando que as disciplinas cursadas são   

fundamentais para conclusão da tese da aluna, os presentes deferiram a solicitação. 5. 

Solicitação de pós-doutorado: foi analisado documento encaminhado por Carla 

Simone Torres, professora da Universidade Franciscana, solicitando a realização de 

pós-doutorado, sob orientação da professora Carla Cielo. Os presentes analisaram as 

justificativas e solicitaram o envio de toda documentação exigida pela Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa, constante na resolução de número 002/05, disponível no 

site www.ufsm.br/pro-reitorias/prpgp/legislação. Nada mais havendo para constar, 

foram encerrados os trabalhos. 


