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COLEGIADO do PPGDCH 

 

   Aos treze dias do mês de maio de 2016, às nove horas e trinta minutos, 

reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação 

Humana, na sala 1418, CCS. Presentes as professoras Karina Carlesso Pagliarin 

(Coordenadora), Carla Aparecida Cielo, Maristela Julio Costa, Elenir Fedosse e Márcia 

Keske-Soares; não houve participação discente. 1. Solicitação de prorrogação de 

qualificação de doutorado: a professora Renata Mancopes, orientadora do aluno 

Eduardo Steidl, encaminhou solicitação de prorrogação de prazo para qualificação de 

tese, por alguns dias, justificando impedimento da banca no final de julho, prazo em 

que completam 24 meses. Após análise do pedido foram levantadas algumas questões 

pelos integrantes do colegiado em virtude da necessidade de prorrogação, uma vez 

que para o processo de qualificação o aluno não precisa apresentar o trabalho 

completo e sim dados parciais, os quais o aluno parece apresentar. Além disso, em 

virtude desta questão, foi discutido o fato deste projeto de tese ainda não ter sido 

devidamente aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Santa Maria e ao mesmo tempo já apresentar dados suficientes para qualificação. 

Desta forma, o colegiado solicita à orientadora maiores informações a respeito. 2. 

Edital DINTER: a coordenadora apresentou as alterações realizadas no edital DINTER 

conforme solicitações da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP), que, 

após análise pelos presentes foi aprovado e encontra-se em anexo. 3. Solicitação de 

ingresso como Professora Colaboradora: após análise de documentos encaminhados 

pela professora Adriane Schmidt Pasqualoto, do Departamento de Fisioterapia, 

solicitando ingresso no programa como professora colaboradora, os presentes 

aprovaram o pedido. 4. Solicitação de coorientação: foi lido documento, 

encaminhado pela mestranda Paola Leonardi, com de acordo de sua orientadora, 
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professora Carolina Lisboa Mezzomo, indicando o nome da doutora Diéssica Zacarias 

Vargas, para atuar como coorientadora em sua pesquisa de mestrado. Após análise 

das justificativas apresentadas, o colegiado aprovou o pedido. 5. Solicitação de auxílio 

financeiro para pesquisa: foi lido documento encaminhado pelo doutorando Eduardo 

Steidl, com de acordo de sua orientadora, professora Renata Mancopes, solicitando 

auxilio para pagamento de exames de Raio-X e Ultrasonografia. Após análise, os 

presentes não autorizaram o pedido pois, além do prazo de dispensa de licitação já ter 

esgotado, o pedido encontra-se incoerente com a atual situação do projeto que ainda 

não foi aprovado pelo comitê de ética. Ainda sobre este assunto, foi decidido que os 

alunos devem indicar se irão solicitar auxílio financeiro para pesquisa, antes do 

registro do projeto.  6. Distribuição de verbas PROAP: a coordenadora informou aos 

presentes que ainda não houve liberação da verba PROAP para o presente ano e que a 

PRPGP não sabe informar se haverá corte do valor aprovado para 2015 (quarenta e 

cinco mil e cento e trinta e cinco reais). Assim, ficaram definidos os itens que serão 

financiados no presente ano: verba para financiamento de treinamento de 

professores e participação em eventos para apresentação de trabalhos por parte de 

professores e alunos.  7. Homologação Ad Referendum: coordenadora informou que 

aprovou, Ad Referendum, a prorrogação de prazo para defesa de dissertação, da 

mestranda Muriel Priebe, visto que a banca não poderá estar presente na última 

semana do mês de julho, e que a professora Eliane Correa, orientadora, faz questão 

que a banca seja presencial. Assim, a defesa ficou agendada para a data de 03 de 

agosto/16. Os presentes homologaram a aprovação do pedido. 8. Solicitação de 

diárias para treinamento: foi dado conhecimento de documento encaminhado pela 

professora Carla Cielo, o qual solicita pagamento de diárias para participar de 

treinamento sobre voz, que acontecerá no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no 

mês de junho/16. Como não há previsão de liberação de verbas para diárias e há a 

possibilidade de alteração de data para que o treinamento ocorra, o pedido foi 

aprovado e as diárias serão pagas quando houver liberação de verba. 9. Solicitação de 

diárias para apresentação de trabalhos: foi lido documento encaminhado pela 

professora Michele Garcia, solicitando pagamento de diárias e passagens para 

participar e apresentar trabalhos no 31 Encontro Internacional de Audiologia, que 

acontecerá de 26 a 28 de maio/16. Como ainda não houve liberação de verbas por 

parte da CAPES, o pedido não poderá ser atendido por não haver tempo hábil. Nada 

mais havendo para constar, foram encerrados os trabalhos.  


