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Reunião de Colegiado do PPGDCH 

 

  Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às onze horas, 
reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação 
Humana, na sala 1418, do Centro de Ciências da Saúde. Presentes as professoras 
Karina Carlesso Pagliarin, Presidente, Márcia Keske-Soares, Eliara Pinto Vieira Biaggio, 
Carla Aparecida Cielo e Carolina Lisboa Mezommo. 1. Solicitação de co-orientação:  a 
professora Renata Mancopes, juntamente a aluna de doutorado Fernanda Borowsky 
da Rosa, solicitaram a aprovação da co-orientação da Professora Adriane Schmidt 
Pasqualoto. No entanto, a carta apresentada pela professora e aluna não tinha a 
ciência da professora em questão. Desta forma, a aprovação deste colegiado pela co-
orientação da professora Adriane ficou atrelada a carta de aceite que deverá ser 
enviada ao PPGDCH. 2. Número de artigos na versão final da dissertação e da tese: a 
coordenadora deu ciência da sugestão em reunião docente da mudança do número 
de artigos a serem apresentados nas dissertações e teses. Atualmente são necessários 
dois artigos no mestrado e três artigos no doutorado. No entanto, a nova proposta 
seria um artigo para o mestrado e dois para o doutorado. Os membros analisaram e 
acataram a solicitação conforme o que segue: para o mestrado a dissertação final 
constará o mínimo 1 (um) artigo com qualificação B1 ou superior e, no doutorado, a 
tese deverá constar no mínimo 2 (dois) artigos, sendo um B1 ou superior e o outro A. 
A decisão do número de artigos em cada trabalho final será tomada pelo professor 
orientador. Assim os ingressantes no Programa deverão assinar uma carta com firma 
reconhecida em que manifestam ciência de que quem estabelece o número de artigos 
na tese é o professore orientador e que os dados coletados durante a pesquisa são do 
coordenador do projeto.  Além disso, ficou decidido que o artigo apresentado na 
disciplina Estudo Dirigido deverá ter qualificação B1 ou superior. 3. Vagas edital 
mestrado/doutorado: A professora Carolina Lisboa Mezzomo manifestou interesse 
em abrir duas vagas para o mestrado e uma para o doutorado no edital de 2017. Nada 
mais havendo a constar os trabalhos foram encerrados. 
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