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Colegiado do PPGDCH 

 

 Aos nove dias do mês de novembro 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 e o aluno Gabriel R. Barros. 

Pauta: 1. Aprovação Ad referendum: a coordenadora deu ciência que concedeu 

auxílio financeiro, na forma de diárias, para a aluna Débora Andriollo participar e 

apresentar trabalho em evento que aconteceu em Santana do Livramento, nos dias 6, 

7 e 8 de novembro; os presentes homologaram a aprovação. 2. Proposta para ficha 

de Avaliação da Área 21: a coordenadora leu a proposta inicial para ficha de avaliação 

da área 21, que foi apresentada durante o Fórum Nacional de Coordenadores de PG 

da Área 21, evento ocorrido nos dias 08 e 09 de outubro do presente ano, em 

Curitiba. Os presentes solicitaram que a coordenadora faça um resumo das alterações 

que julga pertinentes para que, posteriormente, sejam analisadas e aprovadas pelos 

membros do colegiado. O formulário Google deverá ser respondido pela 

coordenadora até a data de 20 de novembro do corrente ano. 3. Solicitação de 

prorrogação de qualificação de tese: foi lido documento assinado pelo professor Aron 

Silveira, orientador da doutoranda Sheila Oppitz, o qual solicita prazo maior para 

qualificação de tese, que deveria acontecer até o final do mês de dezembro de 2018, 

conforme Ata 05/2018, deste colegiado. Os presentes concederam um mês a mais; 

assim a qualificação deverá acontecer no mês de janeiro do ano de 2019. 4. Criação 

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

Soares, sugerindo criação de disciplina “Seminário avançado: tópicos de fonética do 

português”, que seria ministrada no primeiro semestre de 2019, pela professora 

Tatiana Keller, do Curso de Letras. Como serão ofertadas as disciplinas “Tópicos 

avançados em fonologia clínica”, nível de mestrado, e “Seminário avançado em 
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aquisição e distúrbios da linguagem”, nível de doutorado, no primeiro semestre de 

2019, os presentes sugeriram que a citada professora participe como convidada, em 

ambas disciplinas. Assim a solicitação de criação de disciplina foi indeferida. 5. 

Indicações de coorientadores: foi aprovada a indicação do nome da professora Leticia 

Frigo, da UFN, para coorientar o trabalho da aluna Fernanda Bresolin e da doutora 

Karine Schwarz, da UFRGS, para coorientar o trabalho da aluna Sabrina dos Santos, 

ambas orientandas da professora Carla Cielo. Foi aprovada, também, a indicação do 

nome da professora Karina Pagliarin, para coorientar o trabalho do aluno Gabriel 

Urrutia, e a indicação do nome da professora Angela Weinmann, para coorientar o 

trabalho da aluna Leticia Hermes, ambas orientandas da professora Márcia Keske-

Soares. 6. Planos de docência orientada: foram aprovados os planos de docência 

orientada das alunas Bruna Peixe, Isabela Fattore, Lidiéli Costa, Rúbia Bruno e 

Taissane Sanguebuche. Nada mais havendo para constar foram encerrados os 

trabalhos. 


