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COLEGIADO do PPGDCH 

 

   Aos dois dias do mês de março de 2016, às 11 horas, reuniu-se o Colegiado 

do Programa de PG em Distúrbios da Comunicação Humana, no Departamento de 

Fonoaudiologia. Presentes as professoras Karina Pagliarin, Carla Cielo, Michele Garcia, 

Ana Paula Ramos e a mestranda Paola Leonardi 1. Solicitação de exoneração do cargo 

de coordenadora: foi lido, pela professora Karina Pagliarin, documento assinado pela 

professora Márcia Keske-Soares, solicitando a exoneração do cargo de coordenadora 

do programa, em virtude de ter assumido o cargo de chefe do Departamento de 

Fonoaudiologia. Este assunto foi pauta de reunião departamental, onde foi solicitado 

aos presentes indicação de chapa para abertura do processo eleitoral. Como nenhum 

dos presentes manifestou interesse, foram indicados os nomes da professora Karina 

Pagliarin, naquele momento coordenadora substituta, e da professora Helena Bolli 

Mota, para o cargo de Coordenadora e Coordenadora Substituta, respectivamente. A 

indicação foi homologada pelo colegiado. 2. Solicitação de redistribuição de vaga: 

Devido à solicitação de redistribuição de vaga junto ao departamento de 

fonoaudiologia requerida pela professora Angela Ruviaro Busanello Stella da 

Universidade Federal de Santa Catarina, o colegiado do PPGDCH analisou o processo 

considerando as atribuições da requerente para vir a fazer parte do corpo docente 

deste programa. O colegiado deferiu a solicitação, pois a professora está apta a 

ingressar como docente permanente no PPGDCH, no entanto, solicitou à professora 

que apresente a previsão de publicações (artigos aceitos e encaminhados), a ser 

considerado para futuro credenciamento. A partir desta informação a coordenadora 

emitirá o parecer ad referendum ao processo de redistribuição. 3. Solicitação de 

aquisição de software: professora Carla Cielo encaminhou documento solicitando a 

aquisição dos softwares MDVPA e RTS, da Kay Pentax, conforme justificativas em 
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documento anexo. Após análise pelos presentes, a solicitação foi deferida, ficando a 

compra condicionada a liberação de verba pela Direção do Centro de Ciências da 

Saúde. 4. Internacionalização da pós-graduação: a Profa Karina deu ciência do 

memorando circular de número 01/2016/PRPGP, que trata do lançamento de edital 

da SAI (Secretaria de Apoio Internacional) para alunos estrangeiros, oriundos de 

universidades conveniadas com a UFSM. Ficou decidido que o programa poderá 

oferecer as duas vagas, caso haja interesse por parte de algum estrangeiro 

proveniente deste convenio ativo com a UFSM. Se houver inscrições, o colegiado 

analisará a documentação e emitirá parecer. 5. Solicitação de oferta de disciplina fora 

do prazo: foi lido documento encaminhado pela professora Themis Kessler, 

solicitando oferta das disciplinas Prática Clínica em DCH IV e Docência Orientada em 

DCH IV, fora do prazo, visto que, por equívoco, não o fizeram em tempo hábil. Após 

análise do documento o colegiado indeferiu o pedido visto que a aluna terá tempo 

hábil para cursar estas disciplinas no semestre regular. 6. Solicitação de auxílio para 

apresentação de trabalho: a coordenadora leu documento encaminhado pelo 

mestrando Jimy Meza, solicitando auxílio para apresentar trabalho no 2 Congresso 

Internacional Argentino Interdisciplinario de Disfagia Y Transtornos Deglutorios, que 

acontecerá nos dias 17 e 18 de junho/16. O colegiado aprovou auxilio, ficando o 

custeio condicionado ao valor disponibilizado pelo PROAP, para o presente ano. 7. 

Solicitação de auxílio para treinamento: foi lido documento encaminhado, pela 

professora Renata Mancopes, o qual solicita auxílio financeiro para participar de 

treinamento em “Videofluoroscopy rating methods”, ofertado pela Dra. Catriona 

Steele, no Canadá. Os presentes foram amplamente favoráveis, porém, o auxilio ficará 

condicionado às verbas disponibilizadas pelo PROAP. 8. Solicitação auxilio para 

evento: a professora Ana Paula Ramos entregou documento solicitando auxílio para 

pagamento de hospedagem para palestrantes do II Seminário de Detecção e 

Intervenção Precoce, que será realizado de 13 a 15 de abril, com apoio do PPG em 

Educação, PPG em Psicologia e departamentos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. 

O colegiado deferiu em virtude de não haver, até o momento, restrição para custeio 

de hospedagem. 9. Composição Colegiado PPGDCH: professora Karina informou que 

é necessário emissão de nova portaria designando o colegiado do programa; para 

tanto consultará atuais titulares e suplentes, sem tem interesse em permanecer no 

cargo. Nada mais havendo para constar, foram encerrados os trabalhos. 


