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Reunião de Colegiado do PPGDCH 

 

Aos dez dias do mês de março de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos, 
reuniu-se o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação 
Humana, na sala 1418 do Centro de Ciências da Saúde. Presentes as professoras 
Karina Carlesso Pagliarin, Presidente, Márcia Keske-Soares, Eliara Pinto Vieira Biaggio, 
Elenir Fedosse, Renata Mancopes e Carolina Lisboa Mezzomo, e as representantes 
discentes Caroline Rodrigues Portalete (mestrado) e Bruna Gonçalves (doutorado). 1. 
Verba PROAP: a coordenadora deu ciência aos membros do colegiado que solicitou a 
todos os docentes do PPGDCH uma previsão de gastos para o ano de 2017, 
considerando a verba disponibilizada de R$ 43.733,77. Conforme a demanda de 
solicitações, esta verba foi destinada às rubricas: participação em cursos e 
treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de equipamentos; produção, 
revisão, tradução, editoração, confecções e publicações de conteúdos científico-
acadêmicos, e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs; 
professores em eventos no país; alunos em eventos no país e; aquisição e 
manutenção de tecnologias em informática e da informação caracterizadas como 
custeio. Salienta-se que esta última rubrica foi destinada a aquisição do software 
Biological Marker of Auditory Processing para as pesquisas realizadas pelas 
professoras Michele Garcia, Eliara Biaggio e Ana Paula Souza. No entanto, o colegiado 
decidiu que as professoras deverão primeiramente solicitar auxílio de editais de 
fomento, tais como o Universal, e apenas mediante negativa será liberada a verba 
para este fim. Caso essa verba não seja utilizada até julho de 2017, será redistribuída 
nas demais rubricas conforme necessidade do PPGDCH. A verba PROAP do aluno 
PNPD, foi toda destinada à rubrica “produção, revisão, tradução, editoração, 
confecções e publicações de conteúdos científico-acadêmicos e de divulgação das 
atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs”, uma vez que, no momento, a vaga 
está em aberto, pois a aluna Inaê Costa Recchia solicitou desligamento do PPGDCH no 
mês de fevereiro/17 devido a aprovação em concurso público. 2. Edital PNPD/17: foi 
discutido o novo edital para seleção de bolsista de pós-doutorado- PNPD-CAPES/2017, 
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ficou decidido que o candidato poderá concorrer nas seguintes linhas de pesquisa do 
PPGDCH: Aspectos clínicos e linguísticos na aquisição, desenvolvimento e distúrbios 
de linguagem ou Aspectos clínicos e funcionais em voz, motricidade orofacial e 
disfagia ou Interdisciplinaridade no cuidado à comunicação humana. O edital seguirá o 
mesmo modelo do anterior, no entanto, haverá maior tempo para o prazo de 
inscrição. Além disso, o colegiado define que todo bolsista deverá ministrar aulas e 
caso o professor orientador não concordar, deve justificar tal decisão junto ao 
colegiado para apreciação. 3. Edital de Credenciamento e Recredenciamento de 
docentes no PPGDCH: a coordenadora deu ciência do edital que será aberto na 
próxima segunda-feira, dia treze de março, para que os professores renovem ou 
credenciem-se no programa. Para tanto, o colegiado analisou o edital, definindo datas 
e materiais que deverão ser entregues. 4. Pagamento de taxa de publicação com 
auxílio do professor: em decorrência de alguns pedidos de esclarecimento por parte 
do corpo docente, o colegiado definiu que os recursos financeiros para artigos seguirá 
o seguinte fluxo: Primeiramente solicitar auxilio junto ao edital Pró-publicações PRPGP 
e, após, solicitar auxílio PROAP-PPGDCH. Caso o edital não esteja ainda aberto, o 
docente poderá solicitar auxílio no PPGDCH. Caso ambos os recursos já tiverem sido 
esgotados, o aluno deverá arcar com as despesas de tradução, principalmente quando 
optar por publicar em revistas nacionais que demandam tradução. 5. Solicitação de 
coorientação: a professora Renata Mancopes, e o aluno DINTER Exequiel Plaza 
Taucare solicitaram a aprovação da coorientação da Professora Angela Busanello 
Stella. A professora Márcia Keske-Soares solicitou juntamente com a aluna de 
mestrado Simone Nicolini de Simoni, a aprovação da coorientação da Professora Ana 
Rita Brancalioni, da UPF. A professora Márcia-Keske Soares e a aluna de mestrado 
Aurora D’Apolito, solicitaram a aporvação da coorientação da Doutora Marizete Ilha 
Ceron. A Professora Maristela Júlio Costa juntamente com sua aluna de mestrado 
Lidiéli Dalla Costa solicitaram aprovação da coorientação do trabalho pela Doutora 
Sinéia Neujahr dos Santos. A professora Carla Aparecida Cielo e a aluna de doutorado 
Débora Bonesso Andriollo solicitaram aprovação da coorientação da professora Letícia 
Fernadez Frigo, UNIFRA. A professora Ana Paula Ramos de Souza e a doutoranda 
Angélica Dotto Londero solicitaram a aprovação do colegiado da coorientação do 
professor Vitor Franco, Universidade de Évora, Portugal. Após analisar os documentos, 
o colegiado aprovou as solicitações. 6. Bolsa de doutorado: A aluna Aline Sarturi 
Ponte comunicou o Programa que, a partir de janeiro deste ano, apresenta vínculo 
empregatício como Professora Substituta do Curso de Terapia Ocupacional. Assim, 
devido ao vínculo e a pontuação obtida pela aluna no certame de 2016, a bolsa 
passará para o próximo candidato também com vínculo, mas com maior pontuação. 7. 
Solicitação de prorrogação de defesa: A coordenadora deu ciência que aprovou, ad 
referendum, a solicitação do aluno Jimy Alvarado Meza e sua orientadora Renata 



Mancopes, a prorrogação por dois meses sua defesa final, em virtude dos atrasos na 
coleta que está sendo realizada. Ainda, durante o período de prorrogação o aluno não 
receberá mais a bolsa. Assim, a defesa ocorrerá impreterivelmente até o dia 30 de 
abril. 8. Solicitação de auxílio financeiro: As professoras Themis Kessler e Carolina 
Mezzomo solicitaram auxílio para tradução de artigo aprovado para publicação na 
Revista Distúrbios da Comunicação e Codas, respectivamente. Tal solicitação foi 
deferida pelo colegiado. As professoras Michele Vargas Garcia, Eliara Pinto Biaggio e 
Maristela Júlio Costa, solicitaram auxílio financeiro para participação do 32º Encontro 
Internacional da Audiologia, que ocorrerá nos dias 20 a 22 de abril em Gramado/RS. O 
colegiado aprovou a solicitação de diárias para as solicitantes e passagens rodoviárias 
até Porto Alegre para a Professora Eliara Biaggio. 9. Planos de docência orientada II e 
IV: Planos de docência orientada: foram lidos os planos de docência orientada dos 
mestrandos Lídia Lis Tomasi, Jordana da Silva Folgearini, Eduarda Pazini, Isabela de 
Moraes Fatore, Arieli Bastos da Silveira, Bruna Pias Peixe, Taissane Rodrigues 
Sanguebuche e dos doutorandos Angélica Londero, Sabrina Nunes e Fernanda Freitas 
Vellozo. Todos foram aprovados com exceção dos alunos Angélica e Sabrina, que 
deverão ser revisados pelos orientadores, pois a carga horária excede a carga total da 
disciplina.  10. Indicação de novo membro do colegiado: A mestranda Bruna Pias 
Peixe exercerá o cargo de suplente na representação dos mestrandos perante o 
colegiado. Nada mais havendo a constar os trabalhos foram encerrados. 

 

 


