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COLEGIADO do PPGDCH 

 

       Aos quatorze dias do mês de outubro 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, Eliara Pinto Vieira Biaggio e Ana 
Paula Ramos de Souza e a representante discente do doutorado Bruna Gonçalves. Não 
houve comparecimento de representante discente do mestrado. 1. Aprovações Ad 
Referendum: em virtude de curto prazo para pagamento de diárias e para empenhos 
para pagamento de tradução e de taxa de inscrição (até 20 de outubro), a 
coordenadora aprovou Ad referendum, várias solicitações, tanto de professores como 
de alunos, as quais foram homologas pelos presentes e encontram-se em anexo. 2. 
Declaração de vínculo empregatício:  a coordenadora deu ciência que o doutorando 
Eduardo Matias Steidl firmou vínculo com a UFSM, através de concurso para professor 
substituto do curso de Fisioterapia. O aluno encaminhou documento com ciência de 
sua orientadora, professora Renata Mancopes, e quadro de horários que cumprirá 
como bolsista; assim sua bolsa Demanda Social fica assegurada em virtude de ser o 
único bolsista em nível de doutorado da referida professora. 3. Solicitação apoio ao 
EIA: foi lido documento de número 014/2016-ABA solicitando que a UFSM apoie o 
evento por meio da indicação do nome de uma professora para compor a comissão; 
foi indicado o nome da professora Michele Vargas Garcia, sendo que a mesma 
encaminhou e-mail colocando-se à disposição. 4. Planos de docência orientada: 
foram lidos os planos de docência orientada dos mestrandos Jonas Gubiani, Rodrigo 
Lopes, Marlove Duarte, Bruna Peixe, Taissane Sanguebuche, Rubia Bruno, Andreisi 
Anversa, Isabela Fattore, Deise Barbosa e Nathana Rodrigues e dos doutorandos 
Emilyn Borba, Angélica Londero e Sabrina Nunes. Todos foram aprovados com 
exceção dos alunos Rodrigo, Jonas e Marlove, que deverão ser refeitos pelos seus 
orientadores. 5. Troca de orientação: foi discutida situação do mestrando Rodrigo 
Lopes, o qual foi colocado à disposição por seu orientador, professor Silvio T. da Costa. 
A coordenadora informou que havia consultado, através de e-mail, se algum outro 
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professor da linha de audiologia teria interesse em assumir a orientação, porém não 
obteve retorno. Assim, ficou determinado que, em virtude do projeto do aluno ser 
compatível com a proposta de trabalho da professora Valdete Valentins, a mesma foi 
indicada por este colegiado para assumir a orientação do aluno. Caso a professora não 
aceite, o colegiado solicita justificativa por escrito da professora. 6. Relatório 
encerramento bolsa pós-doutorado: foi analisado o relatório de atividade da bolsista 
de pós-doutorado, Fernanda Wiethan, que encerrou atividades como bolsista no mês 
de julho/2016; o relatório foi aprovado e a secretaria providenciará a documentação 
para emissão de certificado. 7. Solicitações de coorientações: foram analisados 
documentos encaminhados pela professora Dani Peruzzolo, declarando aceitar 
coorientar a mestranda Deise Maria Barbosa e pelo professor Aron Silveira, indicando 
o nome da professora Michele Vargas Garcia, para coorientar a doutoranda Sheila 
Oppitz, sua orientanda. As indicações foram deferidas. 8. Homologação concurso 
bolsista PNPD: a coordenadora informou que Inaê Costa Rechia foi aprovada no 
concurso que selecionou bolsista para o Programa Nacional de Pós-doutorado, sendo 
que as atividades já foram iniciadas no início do presente mês, por ocasião de 
aprovação Ad Referendum. Os presentes acataram a aprovação. Assim a bolsa terá 
duração de outubro/16 até setembro/17. Ainda sobre este assunto, ficou definido que 
no próximo concurso para bolsista PNPD haverá somente avaliação de banca externa 
ao programa, através de parecer por escrito. Nada mais havendo para constar foram 
encerrados os trabalhos. 


