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Aos vinte e sete dias do mês de abril 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, Carla Aparecida Cielo, Michele Vargas Garcia, Elenir Fedosse e as alunas 

Raira Altmann e Aline Ponte. Pauta: 1. Cronograma processo seletivo 2018: a 

coordenadora informou o cronograma interno do processo seletivo do programa, para 

o ano de 2018, que se encontra em anexo. 2. Comissão de Bolsas: foram indicados os 

nomes para a composição da Comissão de Bolsas do programa, para o presente ano. 

Esta será composta pelas professoras Helena Bolli Mota, Carolina Mezzomo Lisboa, 

Carla Aparecida Cielo, Eliara Pinto Biaggio e Ana Paula R. de Souza. A professora 

Angela Busanello foi indicada para suplente. Representando os alunos: Angélica 

Londero, do doutorado. Será solicitado aos alunos do mestrado que indiquem um 

nome que os representará na comissão. 3. Mobilidade acadêmica: foi dado 

conhecimento que há uma aluna, da Universidade Federal de Alagoas, interessada em 

cursar uma disciplina, na modalidade mobilidade acadêmica, neste programa. Após 

análise dos documentos previstos na Resolução 014/2012, que regulamenta este 

programa, foi aprovada a vinda da aluna Maraísa Espindola Soares, que cursará a 

disciplina de Leituras Orientadas II, no segundo semestre 2018, sob supervisão da 

professora Márcia Keske-Soares. 4. Disciplina de Docência Orientada:  foram 

aprovados os planos de docência orientada do aluno Marcos Soares, sob orientação 

do professor Aron Ferreira, e das alunas Leticia Uberti, Isadora Rosado e Caroline 

Portalete, orientandas da professora Márcia Keske-Soares. Ainda sobre este assunto, 

os presentes discutiram sobre a carga horária discente desta disciplina. Ficou 

estabelecido que a carga horária de 15 horas deverá ser desempenhada frente aos 

alunos, para possibilitar uma maior experiência no processo de docência. 5. 
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Solicitações de custeio de traduções de artigos: foram analisadas as solicitações para 

pagamento de traduções de dois artigos, aprovados para publicação, encaminhadas 

pela professora Márcia Keske-Soares. O pagamento foi autorizado pelos presentes. 6. 

Solicitação de prorrogação de prazo para defesas de dissertações: os presentes 

analisaram documento encaminhado pela professora Eliara Pinto Biaggio, no qual 

solicita prorrogação de prazo para as defesas das dissertações das alunas Jordana 

Folgearini e Stella Medianeira Soares, que deveriam ocorrer até o final do mês de 

julho de 2018. Em virtude da licença maternidade da citada professora, os presentes 

concederam um mês de prorrogação, devendo as defesas acontecerem até o final do 

mês de agosto de 2018.  7. Solicitação doutoranda Belen Briceno:  foi dado 

conhecimento de e-mail encaminhado pela aluna do DINTER, Belen Briceno, 

solicitando postergar sua vinda ao Brasil para o ano de 2019 ou cursar o próximo 

semestre de forma modular, estando presente duas os três vezes, por um período de 

duas a três semanas. Conforme justificou no e-mail encaminhado, a aluna não obteve 

autorização da Universidade de Talca, para se ausentar por um semestre. Os 

presentes indeferiram o pedido em virtude deste colegiado já ter concedido, em 

reunião anterior, a possibilidade de postergar a vinda dos alunos conveniados, que 

deveria ocorrer ainda neste primeiro semestre letivo, para o segundo semestre de 

2018. 8. Solicitação de troca de orientador: a coordenadora informou que a 

professora Themis Kessler encaminhou documento no qual coloca à disposição, de 

outro professor, a orientação do aluno Carlos Gonzalez Herrera, em virtude de 

acúmulo de atividades. Documento na íntegra em anexo. Ficou definido que a 

coordenadora entrará em contato com a professora Eliara Pinto Biaggio e solicitará 

que assuma a orientação da pesquisa, por tratar-se da mesma área de atuação. 9. 

Programa de Alianzas para la Educacion y la Capacitación de la OEA (PAEC): sobre 

este assunto, já discutido em reunião ocorrida em 21 de outubro/17, os presentes 

indicaram o nome da professora Angela Ruviaro Busanello Stella para orientar o 

projeto de pesquisa da candidata Yulieth Paulina S. Gomes, a partir de agosto de 2018. 

A secretaria encaminhará o e-mail da professora Angela para que a candidata entre 

em contato. Nada mais havendo para constar, foram encerrados os trabalhos. 

 


