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COLEGIADO do PPGDCH 

 

   Aos três dias do mês de junho de 2016, às onze horas e quinze 

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), Helena Bolli Mota, Carla Aparecida Cielo, Maristela Julio 

Costa, Ana Paula Ramos de Souza e Márcia Keske-Soares; novamente não houve 

participação discente. 1. Solicitação de prorrogação de defesa de doutorado: foi lido 

documento, encaminhado pela aluna Pâmela Fantinel Ferreira, assinado pela 

professora Angela Weinmann, sua orientadora, solicitando prorrogação de dois 

meses para defesa de sua tese, atualmente com prazo limite o dia 31 de julho/16. 

Após discussão, os presentes acataram as justificativas apresentadas. Além disso, o 

deferimento ocorreu principalmente devido ao fato de algumas defesas estarem 

ocorrendo antes do prazo previsto, o que compensaria tal prorrogação e desta forma 

não acarretaria prejuízo ao programa. Assim, a aluna terá o prazo limite o dia 30 de 

setembro/16 para defender sua tese de doutorado. 2. Esclarecimento quanto ao 

andamento do projeto do aluno Eduardo Steidl:  foi dado ciência de documento 

encaminhado pela professora Renata Mancopes, em resposta aos questionamentos 

ocorridos em reunião anterior, sobre o andamento do projeto de doutorado do 

aluno Eduardo Steidl e seu pedido de prorrogação de qualificação. Após análise pelos 

presentes foi decidido que o aluno deverá qualificar dentro do prazo normal, vinte e 

quatro meses, e apresentar os dados condizentes com o projeto referido pela 

professora que está aprovado com estas avaliações e autorização do serviço. 3. 

Solicitação de renovação de bolsa PNPD: a bolsista Fernanda Wiethan encaminhou 

documento solicitando renovação da bolsa de pós-doutorado, por um ano, a qual 

pretende elaborar e executar um novo projeto sob orientação da professora Carla 
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Cielo (documento em anexo). Após considerações, os presentes indeferiram o pedido 

por não estar previsto no edital a prorrogação de bolsa sem a continuidade do 

projeto inicial. Assim ficou definido que o programa concederá um mês de 

prorrogação, tempo suficiente para que a aluna possa encerrar o projeto. Assim fica 

prevista a data limite o dia 31 de julho/2016. No entanto, caso a pós-doutoranda 

justifique a continuidade de seu projeto com orientação de outro professor, e for de 

interesse do programa, este colegiado analisará e poderá renovar a bolsa. 4. 

Participação Fórum Nacional de Coordenadores da Área 21: os presentes 

aprovaram o pagamento de diárias e passagens aéreas para a coordenadora 

participar do fórum que acontecerá nos dias 13 e 14 de outubro de 2016, em 

Florianópolis. 5. Cota PROAP: a coordenadora deu ciência que a cota PROAP 

destinada ao programa para o ano de 2016 é de R$ 34.317,50. O assunto foi 

discutido e a distribuição da verba em itens financiáveis foi aprovada e encontra-se 

em tabela anexa. 6. Criação de disciplina:  foi sugerida a criação de uma nova 

disciplina para a linha de pesquisa “Audição e equilíbrio: diagnóstico, habilitação e 

reabilitação” que será denominada “Seminário em próteses auditivas”, com carga 

horário de 30 horas (15 práticas e 15 teóricas), nível de mestrado e doutorado. 

Ementa em anexo. 7. Inativação de disciplina do doutorado:  em reunião entre os 

professores que participam do programa foi discutido a inativação da disciplina 

APG1258 “Banca de Defesa de Estágio” (Doutorado), de caráter obrigatório, uma vez 

que esta vincula-se ao Curso de Fonoaudiologia, o qual determinou a extinção deste 

tipo de avaliação dos alunos de graduação, não sendo possível exercer a APG1258 

nos modos propostos. Assim, em substituição a esta disciplina, será criada a 

disciplina Coorientação de Trabalho de Conclusão de Curso/Iniciação Científica II, 

equivalente a disciplina APG1258. Nada mais havendo para constar foram 

encerrados os trabalhos. 


