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COLEGIADO do PPGDCH 

 

       Aos dezoito dias do mês de novembro 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, no prédio anexo ao Centro de Ciências da Saúde, devido à 
ocupação do prédio pelos estudantes. Presentes as professoras Karina Carlesso 
Pagliarin, Presidente, Eliara Pinto Vieira Biaggio, Carolina Lisboa Mezzomo, Carla 
Aparecida Cielo, Ana Paula Ramos de Souza e a representante discente do doutorado 
Bruna Franciele Gonçalves. Não houve comparecimento de representante discente do 
mestrado. 1. DINTER: foi dado ciência da abertura do edital “Parâmetros e 
procedimentos” para financiamento de Projetos Dinter aprovados no Edital Capes 
011/2015, o qual define critérios para recebimento de financiamento para 
manutenção do curso. No entanto, foi constatado que conforme edital, só podem 
solicitar auxílio os projetos que tenham no mínimo 10 alunos matriculados. Desta 
forma, como o projeto do PPGDCH apresenta apenas 6 alunos, não haveria 
possibilidade para concorrer. Então, em princípio, ficou decidido que um edital de 
seleção suplementar, a fim de integralizar o número de dez alunos, será realizado; os 
docentes do Programa serão consultados antes da divulgação do edital. 2. Mudança 
de orientador: foi lido documento encaminhado pela professora Valdete Valentins, o 
qual justifica a não aceitação da indicação do colegiado, para assumir a orientação do 
mestrando Rodrigo Ambonate Lopes (documento em anexo). Como não houve 
aceitação por parte de nenhum docente ligado à linha de pesquisa de audição e 
equilíbrio, a Professora Karina Pagliarin, coordenadora do programa, assumirá a 
orientação. 3. Modelo de parecer para qualificação de tese:  foi sugerida pela 
professora Valdete Valentins a retirada de alguns itens do modelo de parecer para 
qualificação de tese de doutorado atualmente utilizado, o que foi acatado pelo 
colegiado. Modelo atualizado encontra-se em anexo. 4. Livros (capes): a 
coordenadora deu ciência da nova plataforma Capes Livros, que deverá ser 
preenchida com as publicações de todos os professores e com o anexo dos arquivos. 
Para facilitar o trabalho a ser realizado, a coordenadora sugeriu que cada professor o 
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fizesse junto a ela. Desta forma, ficou estabelecido que os professores deverão 
agendar individualmente para o preenchimento da plataforma. Nada mais havendo 
para constar foram encerrados os trabalhos. 


