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COLEGIADO do PPGDCH 

 

       Aos doze dias do mês de fevereiro de 2016, às 09 horas, reuniu-se o Colegiado do 
Programa de PG em Distúrbios da Comunicação Humana, no Departamento de 
Fonoaudiologia. Presentes as professoras Márcia Keske-Soares, Presidente, Karina 
Pagliarin, Carla Cielo e Elenir Fedosse. Não houve comparecimento de representantes 
discentes. 1. Solicitações de co-orientações: a doutoranda Tais Cervi encaminhou 
documento indicando o nome da professora Angela Maria S. Drügg para a co-
orientação de sua pesquisa de doutorado, sob orientação da professora Carolina 
Mezzomo; Fonaudiólogo Tiago de Melo Araújo encaminhou documento solicitando 
autorização para atuar como co-orientador da aluna Bianca Bertuol, orientanda da 
professora Eliara Vieira. Ambas solicitações foram deferidas ficando condicionadas à 
entrega de documento informando a ciência pelo co-orientador de que o trabalho 
será realizado de forma voluntária. 2.Solicitação para cursar uma segunda disciplina 
fora do programa: foi lido documento encaminhado pela doutoranda Silvana Basso, 
com concordância de sua orientadora, professora Elenir Fedosse, solicitando 
autorização para cursar uma segunda disciplina fora do programa, conforme 
justificativa em anexo. Os presentes foram favoráveis ao pedido. 3. Situação 
mestranda Marjana Gois: a coordenadora deu ciência da situação da aluna Marjana 
Gois, orientanda da professora Michele Garcia, que, em virtude da aluna ter sido 
reprovada em três disciplinas no segundo semestre/15, será desligada do programa, 
conforme Regimento Geral da pós-graduação da UFSM. 4. Solicitação de prorrogação 
de defesa de dissertação: a mestranda Raquel Pospichil encaminhou documento 
solicitando a prorrogação para o prazo de defesa de sua dissertação, por dois meses, 
sendo a data limite 29/julho/16, em virtude da licença maternidade da orientadora da 
pesquisa, professora Carolina Mezzomo. O colegiado estabeleceu a data de 
30/setembro/16 o prazo máximo para que a defesa aconteça; para tanto a aluna 
deverá matricular-se no segundo semestre/16, na disciplina EDT. 5. Homologa 
Parecer Comissão passagem direta para doutorado: foi lido documento assinado 
pelas professoras Angela Weinmann, Renata Mancopes e Karina Pagliarin, que diz 
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respeito a solicitação de passagem direta para doutorado da aluna Jodeli Pommerehn, 
o qual considera que o projeto apresentado deva ser mantido como dissertação de 
mestrado. Os presentes homologaram o documento. 6. Situação bolsista Débora 
Durigon: foi lido documento assinado pela aluna bolsista Débora Durigon, informando 
que, a partir da data de 15 de fevereiro, iniciará atividade remunerada. O colegiado 
deliberou que a aluna apresente documento assinado pela sua orientadora, conforme 
Norma 01/2015 – PPGDCH-UFSM que dispõe sobre o processo de seleção de 
bolsistas: “O aluno que firmar vínculo ou passar a perceber remuneração de qualquer 
natureza deverá comunicar à Comissão de Bolsas e apresentar a autorização conforme 
Art. 2º da Portaria Conjunta Nº 1, de 15 de julho de 2010 (Capes e CNPq) à 
Coordenação do PPGDCH-UFSM, bem como a ficha de horário que cumprirá no 
laboratório. O não cumprimento desta normativa implicará no desligamento da 
bolsa”. 7. Autorização para oferta de disciplina fora do prazo: em virtude da licença 
maternidade da professora Carolina Mezzomo, foi autorizada a oferta das disciplinas 
Prática Clínica em DCH II e Docência Orientada em DCH II no segundo semestre 2016. 
Nada mais havendo para constar foram encerrados os trabalhos. 

 

 


