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Aos seis dias do mês de julho 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, Michele Vargas Garcia, Elenir Fedosse, Márcia Keske-Soares e a aluna 

Bruna Pias Peixe. Pauta: 1. Aprovações Ad Referendum: a coordenadora deu ciência 

que concedeu passagens rodoviárias (Porto Alegre- Santa Maria- Porto Alegre) para a 

professora Eliara Biaggio e suas orientandas, Amália Souza e Laís Ferreira, 

participarem de Curso teórico-prático sobre potenciais evocados auditivos, que 

ocorreu nos dias 29 e 30 de junho. Também concedeu passagens rodoviárias para 

professor Alexandre Lessa, que participará de banca examinadora da aluna Lidieli 

Dalla Costa, orientanda da professora Maristela Julio Costa. Ambas aprovações foram 

homologadas pelos presentes. 2. Solicitações auxílios financeiro: foram analisados os 

pedidos de auxílio dos alunos Diogo dos Santos, Isabela Fattore e Luciele Oliveira, para 

participar e apresentar trabalhos no IV Congresso Internacional Transdisciplinar sobre 

criança de adolescente, que acontecerá em Belo Horizonte, de 25 a 28 de julho de 

2018. Foi analisado, também, documento encaminhado pela professora Renata 

Mancopes, solicitando pagamento de inscrição e/ou diárias para participar do 

próximo 8th ESSD Congress, que acontecerá de 25 a 29 de setembro, em Dublin. Os 

presentes aprovaram o pagamento de duas diárias para os alunos e da taxa de 

inscrição, no valor de 280 Euros, para professora Renata Mancopes. 3. Prorrogações 

de defesas: o colegiado analisou os seguintes pedidos: professora Karina Pagliarin 

solicita dois meses de prorrogação para aluna Arieli Silveira; professora Themis Kessler 

solicita prorrogação de um mês para aluna Eduarda Pazini. Ambas prorrogações foram 

concedidas, sendo que a aluna Arieli deverá realizar nova matrícula no mês de julho; a 

aluna Eduarda deverá abrir seu processo de defesa em período anterior ao de 
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matrícula para a manutenção do vínculo. 4. Solicitação de certificado pós-

doutoramento:  após análise dos documentos encaminhados pela ex aluna Marizete 

Ilha Ceron, os presentes aprovaram a emissão de certificado de pós-doutoramento, 

pelo período de julho de 2015 até agosto de 2016. 5. Solicitação de prorrogação bolsa 

PNPD: os presentes analisaram a solicitação de prorrogação de bolsa da aluna 

Marileda Gubiani, por um ano, encaminhada pela professora Márcia Keske-Soares. O 

pedido justifica-se pelo fato da prorrogação não caracterizar a realização de um novo 

projeto e sim um ajuste do projeto inicial, de avaliação de crianças com apraxia de 

fala, para terapia. O pedido de prorrogação foi aprovado. 6. Número de artigos por 

bolsa: visto que a partir do processo seletivo de 2017, as bolsas foram concedidas por 

24 meses, e não mais por 12, surgiram dúvidas sobre quantos artigos deveriam ser 

produzidos, durante o período de vigência da bolsa. Os presentes decidiram que o 

assunto deverá ser discutido novamente em reunião dos docentes do programa. 

Assim os atuais bolsistas devem produzir um artigo a cada 12 meses. 7. Orientação 

aluno DINTER: a coordenadora informou que a professora Karina C. Pagliarin aceitou 

orientar o aluno Carlos Gonzalez Herrera, pois já era sua coorientadora. A professora 

Eliara Pinto Biaggio será a coorientadora do trabalho. Inicialmente foi levantada a 

questão da professora Karina ainda não fazer parte do corpo docente do doutorado 

por não atender ao critério, estabelecido pelo regimento, que seria ter concluído três 

orientações de dissertações. Porém, pela urgência e pela falta de outro docente da 

área, os presentes acataram a indicação.  Nada mais havendo para constar foram 

encerrados os trabalhos.  

 


