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Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezoito, às 14 horas, 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, Carolina Lisboa Mezzomo, Ana Paula Ramos de Souza, Maristela Julio 

Costa e a aluna Bruna Pias Peixe. Pauta: 1. Solicitação professora Eliara:  foi lido 

documento, encaminhado pela professora Eliara Pinto Biaggio, solicitando sua 

inserção no programa, à nível de doutorado. Os presentes analisaram as justificativas 

e deferiram o pedido.  2. Edital seleção 2018: os presentes aprovaram o edital de 

seleção do programa que se encontra em anexo. 3. Distribuição verba PROAP: a 

coordenadora deu conhecimento que o programa disporá do valor de R$ 34.900,00 

para gastos durante o ano de 2018. Assim, os presentes fizeram o rateio da verba, 

conforme descrito em documento anexo. Foi analisado, também, o plano de 

atividades para utilização da verba referente ao bolsista do PNPD, no valor de R$ 

2.100,00, realizado pela professora Márcia Keske-Soares, orientadora. Após análise os 

planos foram aprovados. 4. Solicitações de auxílio financeiro: foram analisados os 

pedidos encaminhados pelas professoras Márcia Keske-Soares, Maristela Julio Costa e 

aluna Caroline Portalete. Foram aprovados: custeio da vinda do professor Cesar Reis, 

da UFMG, para treinamento com aparelho no laboratório de fala, solicitado pela 

professora Márcia. Ainda para esta professora foi aprovada a compra de dois palatos 

artificiais, necessários para a coleta de dados da doutoranda Caroline Portalete, no 

valor aproximado de 2.400 Reais. Pagamento da taxa de inscrição para professora 

Maristela Julio Costa apresentar sua pesquisa de pós-doutorado, em evento que 

acontecerá de 18 a 21 de abril de 2018, em Nashville, no valor aproximado de 

3.000,00 Reais. Pagamento de uma diária internacional para doutoranda Caroline 

Portalete apresentar trabalho congresso dos Terapeutas da Fala da União Européia, de 
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10 a 12 de maio, que acontecerá em Lisboa, Portugal. 5. Planos de docência 

orientada: foram analisados e aprovados os planos de docência orientada, 

apresentados pela professora Maristela Julio Costa, das alunas Geise Corrêa e 

Maryndia Muller, para o primeiro semestre de 2018. Nada mais havendo para constar 

foram encerrados os trabalhos. 

 


