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COLEGIADO do PPGDCH 

 

       Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às oito horas e 
trinta minutos, 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 Karina Carlesso Pagliarin, Presidente, Márcia Keske-Soares, Renata 
Mancopes, Eliara Pinto Vieira Biaggio e a representante discente do doutorado Bruna 
Gonçalves. Não houve comparecimento de representante discente do mestrado, que 
justificou sua ausência. 1. Aluna Dinter: a aluna Belén Bricenõ encaminhou e-mail 
para a Professora Renata Mancopes que deu ciência a este colegiado do teor, 
informando que as aulas da disciplina de Disfagias, ministrada pela Professora, e que 
ocorrem nas segundas-feiras pela parte da manhã, está conflitando com seu horário 
de trabalho, não sendo possível da aluna assistir. A professora Márcia Keske-Soares 
sugeriu o trancamento da disciplina pela aluna e que a prioridade dos alunos do 
programa DINTER deste semestre sejam as disciplinas obrigatórias; desta forma as 
disciplinas eletivas seriam cursadas de acordo com a disponibilidade dos alunos, num 
prazo de quatro anos. 2. Solicitação de auxílio financeiro para congresso: a 
coordenadora deu ciência da solicitação encaminhada pela professora Michele Vargas 
Garcia para auxílio financeiro no Congresso da Fundação de Otorrinolaringologia em 
que aprovou por Ad referendum diárias, uma vez que a professora já havia solicitado 
em outra ocasião auxilio para congresso, sendo acatado por este colegiado, porém na 
época a verba PROAP não havia sido disponibilizada. Também foi aprovado, ad 
referendum, o auxílio para este mesmo congresso para a mestranda Geise Correa 
Ferreira, em que recebeu duas diárias e duas passagens rodoviárias. No entanto, a 
solicitação de auxílio encaminha pela doutoranda Amanda Schreiner Pereira não foi 
aprovado, uma vez que tal solicitação não foi encaminhada em tempo hábil. Salienta-
se a todos os discentes que o prazo mínimo para entrega de carta de solicitação de 
auxílio financeiro é de vinte dias antes do evento. Lembrando que, pela necessidade 
de constar o aceite de um trabalho a ser apresentado no evento, a fim de aprovação 
do auxílio, o pedido deverá ser realizado junto ao colegiado mesmo no caso de o 
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trabalho ainda estar sendo analisado pelo comitê científico. A liberação da verba 
ficará condicionada a entrega do comprovante na secretaria. 3. Solicitações de co-
orientação: a professora Anaelena Bragança de Moraes encaminhou documento 
indicando o nome da professora doutora Dani Laura Peruzzolo para a co-orientação da 
pesquisa de mestrado da aluna Deise Maria Barbosa. A solicitação foi deferida ficando 
condicionada à entrega de documento informando a ciência que o trabalho será 
realizado de forma voluntária pela co-orientadora. Além disso, este colegiado indicou 
a necessidade da aluna realizar um novo projeto com as orientadoras, dentro da área 
de pesquisa de ambas e com interface em distúrbios da comunicação humana. 4. 
Solicitação de prorrogação de defesa de dissertação: a mestranda Lionéle Santos de 
Lima, junto com sua orientadora Professora Anaelena Bragança de Moraes, 
encaminhou documento solicitando a prorrogação para o prazo de defesa de sua 
dissertação por seis meses; o prazo final seria dois meses a partir agosto, conforme 
portaria 918/2016-PRPGP. A solicitação deve-se a um equívoco no processo de coleta 
de dados do projeto de pesquisa. O colegiado estabeleceu a data de 28/fevereiro/17 o 
prazo máximo para que a defesa aconteça. 5. Solicitação de mudança de orientador: 
a doutoranda Rosane Seeger da Silva, com a ciência da orientadora Renata Mancopes, 
solicitou mudança de orientação, que passará a ser exercida pela professora Themis 
Maria Kessler, também ciente. O colegiado aprovou a solicitação. 6. Planos de 
Docência Orientada: foram analisados os planos das alunas Nathana Rodrigues, 
Jordana Forgiarini, Eduarda Pazini, Arieli da Silveira, Stella Quinto, Bianca Pimentel, 
Lidia Tomasi e Débora Andriollo; todas foram aprovadas com exceção da mestranda 
Nathana que deverá ser refeito. 7. Representação discente na Comissão de Bolsas: A 
coordenadora indicou o nome do mestrando Jimy Meza e da doutoranda Bruna 
Franciele Gonçalves para comporem a Comissão de Bolsas do programa, o que foi 
aceito pelos presentes 8. Edital bolsas de mestrado e doutorado/2016: a 
coordenadora deu ciência do edital deste ano, que encontra-se em andamento. No 
entanto, em reunião prévia da comissão de bolsas, algumas alterações para a próxima 
seleção serão realizadas, como a não inclusão de artigos submetidos, além de manter 
projetos de extensão fora dos itens da planilha de avaliação do certame, como 
sugerido por alguns professores. 9. Indicação de nome para o Cargo de 
Coordenadora Substituta do PPGDCH: em virtude do afastamento da professora 
Helena Bolli Mota, atual Coordenadora Substituta do programa, por motivo de licença 
prêmio de três meses, foi indicado o nome da Professora Márcia Keske-Soares, o que 
foi acatado pelos presentes. Nada mais havendo para constar foram encerrados os 
trabalhos. 

 


