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Reunião de Colegiado do PPGDCH 

 

  Aos sete dias de abril 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, 
Ana Paula Ramos de Souza, Renata Mancopes, Carolina Lisboa Mezzomo e a 
representante discente Caroline Rodrigues Portalete (mestrado). 1. Edital de seleção 
para ingresso ao PPGDCH: a coordenadora deu ciência aos presentes do edital para 
ingresso ao Programa de PG em Distúrbios da Comunicação Humana, segundo 
semestre 2017. Após análise o edital foi aprovado e encontra-se em anexo.  2. Vagas 
para aluno especial: os presentes discutiram sobre o número de vagas que ficarão 
disponíveis, por disciplina, para alunos especiais I. Ficou decidido que a secretaria 
disponibilizará três vagas extras, para contemplar a categoria. Caso algum docente 
não tenha interesse em receber alunos especiais deverá manifestar-se por escrito. 3. 
Auxilio para participar de evento: o colegiado analisou os pedidos de auxílio 
financeiro, encaminhados pelas mestrandas Bianca Bertuol e Simoni de Simoni, para 
participação e apresentação de trabalhos no 32 Encontro Internacional de Audiologia, 
que acontecerá em Gramado, no corrente mês. Os pedidos foram aprovados, ficando 
o pagamento condicionado à liberação de verbas. 4. Auxilio para participação em 
curso: após análise do pedido, encaminhado pela professora Carla Cielo, para 
participar do curso “atualização em avaliação, diagnóstico e tratamento da voz”, que 
acontecerá em Porto Alegre, no mês de maio, o colegiado aprovou o pagamento de 
diárias e passagens rodoviárias. 5. Solicitação de custeio de tradução de artigo: os 
presentes analisaram a solicitação de tradução de artigo, encaminhada pela 
Professora Maristela Costa, deferindo a mesma. 6. Solicitação de dispensa de 
disciplina: foi analisada solicitação, encaminhada pela doutoranda Carla Hoffman, de 
inclusão de curso em seu histórico. Os presentes indeferiram justificando que o 
pedido poderia ser autorizado no caso de dispensa de disciplina através de outra, de 
conteúdo e carga horária equivalente, realizada em outra instituição, além do curso 
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em questão não ter relação com a linha de pesquisa a qual a aluna pertence. 7. 
Solicitação para cursar duas disciplinas externas: foi analisado documento 
encaminhado, pela doutoranda Emilyn B. da Silva, requerendo liberação para cursar 
duas disciplinas externas. Após análise das justificativas o colegiado concedeu 
liberação. 8. Planos de docência orientada: foram analisados os planos de docência 
orientada dos alunos Jonas Gubiani, Angélica Londero, Deise Barbosa, Débora Basso, 
Sabrina Nunes, Lidieli Costa e Sheila Oppitz. Os planos dos alunos Jonas Gubiani e 
Sheila Oppitz deverão ser alterados; demais foram aprovados. 9. Pedidos de 
Prorrogação: foram lidos documentos encaminhados pelas mestrandas Paola 
Leonardi e Aurora D’Apolito, orientandas das professoras Carolina Mezzomo e Márcia 
Keske-Soares, respectivamente. Após análise das justificativas os pedidos foram 
concedidos e as alunas deverão realizar matrícula na disciplina de elaboração de 
dissertação, no segundo semestre do corrente ano. As defesas deverão ocorrer até o 
último dia útil do mês de setembro. 10. Internacionalização da PG-UFSM: foi dado 
conhecimento do memorando circular 003/2017, da PRPGP, que trata do programa 
“mais ciência mais desenvolvimento: um programa para internacionalização das IES 
brasileiras”. A previsão do número de itens que o programa tem intenção de 
contemplar deverão ser lançadas em formulário eletrônico, até a data de 17 de abril 
de 2017, visando um futuro edital para cada universidade. Levantamento das 
necessidades do programa e documento encontram-se em anexo. Nada mais havendo 
para constar foram encerrados os trabalhos. 


