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Colegiado do PPGDCH 

 

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, 14 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 Helena Bolli Mota, 

Presidente, Carolina Lisboa Mezzomo, Ana Paula Ramos de Souza, Carla Aparecida 

Cielo e Maristela Julio Costa. Os representantes discentes não compareceram. Pauta:  

Doutorado DINTER: os presentes aprovaram as decisões da reunião ocorrida no dia 23 

de fevereiro, entre coordenação do programa e orientadores. São elas: 1. Solicitação 

da professora Márcia Keske-Soares para redistribuição de um de seus orientandos: 

ficou definido que a referida docente orientará somente o aluno Gabriel Urrutia. A 

aluna Nancy Rojas será orientada pela professora Elenir Fedosse, com coorientação da 

professora Ana Paula Ramos de Souza. 2. Aulas presenciais: os alunos deverão cursar, 

presencialmente, o primeiro semestre de 2018, devendo estar no Brasil a partir da 

terceira semana de março. 3. Disciplinas que serão cursadas: além das disciplinas 

específicas de cada linha de pesquisa, ficou definido que deverão cursar as disciplinas 

Docência Orientada III e IV e Prática Clínica em DCH III e IV. 4. Registro dos projetos: 

foi decidido que os projetos de pesquisa deverão ser registrados no CEP desta 

universidade. 5. Qualificação das teses: todos alunos do convênio deverão realizar sua 

qualificação de tese no mês de dezembro, sendo que os processos online deverão ser 

abertos 30 dias antes da qualificação presencial. A qualificação deverá acontecer na 

semana das defesas dos trabalhos de conclusão de curso da graduação, pois a 

disciplina APG1259- Banca de Defesa de TCC deverá ser cursada no segundo semestre 

deste ano. Solicitações auxílios financeiro: foram analisadas as solicitações 

encaminhadas pela professora Michele Garcia e alunas Amália de Souza, Lais Ferreira, 

Mirtes Bruckmann e Geise Correa, que apresentarão trabalhos no 33 Encontro 

Internacional de Audiologia EIA, que acontecerá em São Paulo, de 15 a 17 de março. 
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Foi concedido: diárias e passagens para a professora; duas diárias para cada uma das 

alunas. Indicações para coorientadores: professora Helena Mota indica professora 

Valdete para coorientar aluna Marta Romero; professora Renata Mancopes indica 

professora Adriana Pasqualloto para coorientar aluna Lidia Tomasi e professora 

Angela Busanello para coorientar aluna Belen Briceno. Todas indicações foram 

aprovadas. Solicitação de certificado de pós-doutorado: os presentes analisaram o 

pedido de titulação de pós-doutorado encaminhado por Gabriele Donicht, que foi 

aluna de agosto de 2014 até março de 2015. Os documentos estão de acordo com a 

Resolução 002/2005 e serão encaminhados para a Pró-Reitoria de PG e Pesquisa para 

emissão de certificado. Nada mais havendo para constar foram encerrados os 

trabalhos. 

 

 


