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COLEGIADO do PPGDCH 

 

   Ao primeiro dia do mês de abril 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 (Coordenadora), Helena 

Bolli Mota, Carla Cielo, Maristela Julio Costa, Elenir Fedosse, Márcia Keske-Soares e a 

doutoranda Luana Berwig. 1. Edital processo seletivo 2016: a coordenadora 

apresentou o cronograma do edital de ingresso ao PPGDCH, para o segundo 

semestre/2016, que foi aprovado. Edital em anexo. 2. Solicitação de prorrogação de 

defesa de dissertação: foi dado conhecimento que a mestranda Lionéle de Lima 

requer prorrogação de seis meses para defesa de sua dissertação de mestrado, 

conforme documento em anexo. Após discussão o colegiado concedeu dois meses de 

prorrogação, estabelecendo o dia 30 de setembro/16 o prazo limite para defesa. 3. 

Solicitação para cursar três disciplinas fora do curso: a doutoranda Aline Ponte 

encaminhou documento, o qual requer autorização para cursar três disciplinas fora do 

programa. Após análise das justificativas apresentadas os presentes concederam 

autorização. 4. Solicitações para ingresso de professores colaboradores no 

programa:  foram lidos os documentos encaminhados pelas professoras Adriane 

Pasqualoto, Departamento de Fisioterapia e Aline Bezerra, Departamento de Nutrição 

(campus Palmeira das Missões), as quais solicitam cadastramento como professoras 

colaboradoras do PPGDCH. O colegiado analisou as solicitações e, já que há um limite 

para colaboradores no programa, deliberou que deve ser solicitado às professoras 

uma justificativa de sua inserção, com indicação da linha de pesquisa, docentes e 

projetos a que estará vinculada, plano de atividades com metas de co-orientação, e 

produções científicas na área 21 (em andamento ou em elaboração). Após entrega 

deste material, o colegiado fará nova apreciação. 5. Solicitação docente para ingresso 
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no doutorado: foi dado conhecimento que a professora Michele Vargas Garcia 

apresentou documentos os quais solicitam autorização para ingresso como docente 

do doutorado. Como a professora contempla os requisitos necessários, o colegiado 

acatou o pedido. Nada mais havendo para constar foram encerrados os trabalhos. 


