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 Aos quatorze dias do mês de setembro 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, Michele Vargas Garcia, Elenir Fedosse, 

Carolina Lisboa Mezzomo, Carla Aparecida Cielo e a aluna Aline Ponte. Pauta: 1. 

Aprovações Ad Referendum: a coordenadora deu ciência que concedeu auxílios 

financeiros Ad Referendum : duas diárias para mestranda Daniele Prestes participar e 

apresentar trabalho no Congresso da Sociedade de Cardiologia do RS; duas diárias 

para mestranda Raira Altmann participar e apresentar trabalho no Congresso 

Brasileiro de Inovação em Avaliação Psicológica; custeio de traduções de artigos, 

produzidos pelas alunas Taissane Sanguebuche e Rúbia Bruno, que serão  submetidos 

a revistas; dispensa de licitação para serviço de conserto e atualização do 

eletromiógrafo Miotol, assim como verba para importação de atualização do software 

CSL Multi-Speech.  Todas aprovações foram homologadas pelos presentes. 2. 

Concessão de auxílios para docentes participarem de eventos: foram aprovados os 

pedidos de passagens, diárias e inscrições para as professoras Helena B. Mota e Elenir 

Fedosse participarem e apresentarem trabalhos, no Congresso Brasileiro de 

Fonoaudiologia, que acontecerá em Curitiba, de 10 a 13 de outubro. A professora 

Helena embarcará no dia 07 de outubro para participar do Fórum Nacional de 

Coordenadores de PG da Área 21, CAPES, que ocorrerá nos dias 08 e 09 de outubro, 

no mesmo local. 3. Indicações de co-orientadores:  foram indicados os nomes das 

docentes Karin Zazo Ortiz para co-orientar a aluna Raira Altmann, orientanda da 

professora Karina Pagliarin, e da professora Isabella Martins de Albuquerque para co-

orientar a aluna Tamires Daros do Santos, orientanda do professor Aron F. da Silveira. 

Ambas indicações foram aprovadas, porém, como nos documentos não constavam 
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justificativas para as indicações, os presentes solicitaram que, a partir da presente 

data, não sejam aceitas indicações que não tenham uma justificativa fundamentada. 

4. Planos de Docência Orientada: os presentes analisaram planos de docência 

orientada de Sheila Oppitz e Tamires dos Santos, orientandas do professor Aron 

Silveira; Fernanda Bresolin e Sabrina dos Santos, orientandas da professora Carla 

Cielo, Aurea Guimarães, orientanda da professora Carolina Mezzomo e de Raira 

Altmann, orientada da professora Karina Pagliarin. Todos planos foram aprovados. 5. 

Pedidos de prorrogação de prazos para qualificação:  foram analisados os 

documentos entregues pelas alunas Sheila Oppitz e Fernanda Vellozo, com de acordo 

de seus orientadores, para que o prazo de qualificação de suas teses, que deveriam 

ocorrer no mês de julho do presente ano, seja postergado para dezembro do corrente 

ano. Após análise das justificativas, os presentes concederam a prorrogação. 6. 

Solicitações de aproveitamento de disciplinas:  foram analisados pedidos de dispensa 

de disciplinas das alunas Taissane Sanguebuche, Bruna Peixe e Simone de Simoni. 

Como todos os pedidos continham mais de três disciplinas obrigatórias e/ou mais de 

uma de linha de pesquisa, os presentes não concederam todas as dispensas; assim as 

alunas deverão escolher, dentro dos critérios anteriormente definidos pelo colegiado 

(aproveitamento somente de três disciplinas obrigatórias e uma de linha de pesquisa), 

quais serão dispensadas. 7. Solicitação de abertura de edital para ingresso primeiro 

semestre 2019: foi analisada a solicitação, encaminhada pela Professora Karina 

Pagliarin, de abertura de edital para ingresso no primeiro semestre de 2019, uma vez 

que não houve candidato aprovado para sua vaga, em 2018. O pedido foi indeferido 

visto que, conforme calendário letivo de 2018 da UFSM, o prazo limite para envio dos 

dados encerrou no dia 06 de setembro. 8. Informe portaria 206 de 04set2018- CAPES: 

a coordenadora deu ciência da portaria de número 206, datada de 04 de setembro de 

2018, CAPES, que garanta que bolsistas e todos aqueles que tenham recebido auxílio à 

pesquisa dessa fundação, sejam informados que devem fazer referência ao apoio 

recebido, em artigos, dissertações, teses e quaisquer trabalhos produzidos ou 

publicados e financiados por aquele órgão federal. Nada mais havendo para constar 

foram encerrados os trabalhos. 

 

 



 


