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 Aos cinco dias do mês de outubro 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 e o aluno Gabriel R. Barros. Pauta: 1. Aprovações Ad Referendum: a 

coordenadora deu ciência que concedeu auxílio financeiro na forma de diárias e taxa 

de inscrição, para professora Márcia Keske-Soares participar e apresentar trabalho no 

XXVI Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que acontecerá em Curitiba; concedeu, 

também, autorização para confecção de onze banners, para Jornada Acadêmica 

Integrada,  em nome da professora Carla Cielo, visto que a Direção do CCS autorizou  

somente a confecção de oito dos dezenove banners da professora. Todas autorizações 

foram homologadas. 2. Solicitações de coorientações: foram aprovadas as indicações 

dos nomes da professora Geovana de Paula Bolzan, para coorientar o trabalho da 

aluna Carla Ribeiro Cioquetto e da professora Milaine Dominici Santins, da UNICAMP, 

para coorientar o trabalho da aluna Lais Ferreira. 3. Troca de linha de pesquisa: foi 

analisado documento encaminhado pela professora Márcia Keske-Soares, solicitando 

alteração da linha de pesquisa, a qual sua orientanda Letícia Hermes se encontra 

atualmente inserida (Aspectos clínicos e linguísticos na aquisição, desenvolvimento e 

distúrbios da linguagem). A professora justifica tal solicitação pois a formação básica 

da aluna, que é Fisioterapia, se adequa melhor à linha de pesquisa 

“Interdisciplinaridade no cuidado a comunicação humana”. Os presentes concordaram 

com a justificativa; assim será solicitada a Pró-Reitoria de PG e Pesquisa a troca oficial 

de linha de pesquisa da citada aluna. 4. Planos de docência orientada:  foram 

analisados os planos de docência orientada dos alunos Gabriel R. Barros e Camila D. 

Möller, ambos orientandos da professora Elenir Fedossi. Os planos foram aprovados. 
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5. Solicitação de auxílio bolsista PNPD: foi analisado documento da bolsista PNPD, 

Marileda Gubiani, o qual solicita auxílio financeiro na forma de inscrição e passagens 

rodoviárias para participar e apresentar trabalhos no XXVI Congresso Brasileiro de 

Fonoaudiologia. O pagamento da inscrição foi negado visto não haver mais verba pela 

PRPGP; as passagens serão concedidas pela Direção do CCS. 6. Solicitação de dispensa 

de disciplinas: foi analisado documento encaminhado pela professora Márcia Keske-

Soares, o qual solicita revisão da decisão do colegiado, em reunião ocorrida no dia 14 

de setembro de 2018, não aprovando dispensas de duas disciplinas, cursadas como 

aluno especial, para aluna Simone N. de Simoni, além das estabelecidas 

anteriormente, pelo colegiado (três disciplinas Obrigatórias e uma de linha de 

pesquisa cursadas no mestrado).  Após discussão e análise detalhada da justificativa, 

os presentes reviram sua decisão anterior e aprovaram a dispensa de todas 

disciplinas, inclusive aquelas cursadas como aluno especial, por entender que se 

tratou de uma preparação para posterior ingresso no curso de doutorado. 07. Portaria 

nº 206 CAPES: a coordenadora deu ciência da portaria de número 206, de 04 de 

setembro/18, que dispõe sobre a obrigatoriedade de citação da CAPES nos trabalhos 

realizados com apoio financeiro daquela agência. Nada mais havendo para constar 

foram encerrados os trabalhos. 


