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Reunião de Colegiado do PPGDCH 

 

  Aos vinte e quatro dias do mês 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, Ana Paula 
Ramos de Souza, Renata Mancopes, Carolina Lisboa Mezzomo e a representante 
discente Bruna Peixe (mestrado). 1. Homologação processo credenciamento e 
recredenciamento de docentes: a coordenadora leu a ata 01/2017 da Comissão de 
credenciamento e recredenciamento de docentes no programa. Após análise e 
discussão entre os presentes, foi deliberado o que segue: a Professora Angela Ruviaro 
Busanello Stella foi credenciada como permanente no PPGDCH; o Professor Sílvio 
Teixeira da Costa, conforme análise da Comissão e deste Colegiado, participará do 
PPGDCH como colaborador, a fim de finalizar sua orientação em andamento e dar 
continuidade às produções previstas, não sendo autorizada a abertura de novas vagas; 
a Professora Valdete Alves Valentins dos Santos Filha foi recredenciada como docente 
permanente do programa, agora também em nível de doutorado, sendo possível a 
abertura de uma vaga neste nível para o segundo semestre de 2017; a Professora 
Themis Maria Kessler continuará como docente permanente do programa, níveis de 
mestrado e doutorado, no entanto, deverá aumentar as produções científicas na área; 
a Professora Adriane Schmidt Pasqualoto, docente do Departamento de Fisioterapia, 
foi recredenciada, agora como docente permanente, o que torna possível a abertura 
de vagas em nível de mestrado, para o segundo semestre 2017. Os demais docentes 
que participaram do recredenciamento permanecem no Programa. No entanto, a 
comissão de credenciamento e recredenciamento solicita investimento de todos os 
docentes em publicações Qualis A, na área 21/Educação física, para o próximo 
quadriênio, assim como o cuidado da inserção dos dados no Lattes para a importação 
para o Sucupira. Quanto ao credenciamento do professor Denis Altieri de Oliveira 
Moraes, este colegiado acatou as considerações da comissão de credenciamento e 
recredenciamento que indeferiu a solicitação tendo em vista que o professor ainda 
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não apresenta publicações na área, não atingindo os critérios estabelecidos. Além 
disso, este colegiado reforça as considerações de participação do mesmo em co-
orientações de trabalhos e que efetive as publicações em andamento, para então 
tornar-se colaborador do programa. 2. Projeto DINTER: foi discutida a data limite para 
que os alunos do Projeto DINTER tenham seus projetos qualificados: último dia útil do 
mês de junho. 3. Solicitação doutoranda Fernanda da Rosa: foi lido documento, 
encaminhado pela doutoranda Fernanda Borowsky da Rosa, solicitando autorização 
para participar do XII Simpósio de Pesquisas em DCH, por meio de videoconferência, 
por estar residindo no Paraguai. O colegiado negou o pedido pois todos alunos devem 
apresentar 75% de frequência no evento, além da apresentação de um artigo, para 
obter aprovação na disciplina de Estudos Dirigidos em DCH. O colegiado definiu as 
datas 09 e 10 de novembro de 2017 para a realização do simpósio.  4. Solicitação de 
pagamento de taxa de publicação: os presentes analisaram documento encaminhado 
pela professora Márcia Keske-Soares, o qual solicita autorização para pagamento de 
taxa para publicação de um artigo realizado sob sua supervisão, o que foi concedido. 
Nada mais havendo para constar, foram encerrados os trabalhos. 


