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Reunião de Colegiado do PPGDCH 

 

  Aos nove dias do mês de junho 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 Carolina Portalete (mestrado). 1. Homologação representante discente do 
doutorado: foi aprovada, por unanimidade, a indicação do nome da aluna Aline 
Sarturi Ponte, para, a partir da presente data, ser a representante discente suplente 
do doutorado. 2. Solicitações de auxílios para participação em eventos: foi 
homologada a aprovação, Ad referendum, do pedido de auxílio financeiro para 
treinamento “bases do aprendizado motor na reabilitação do paciente disfágico”, que 
acontecerá em Porto Alegre, no dia 10 do presente mês, encaminhado pela professora 
Renata Mancopes; foi homologada aprovação, Ad referendum, do pedido de auxílio, 
da aluna Lidia Tomasi, para apresentar trabalho no IX Congresso Brasileiro de 
Fonoadiologia Hospitalar, que realizou-se em Curitiba, nos dias 25, 26 e 27 de maio; 
foi aprovado o custeio de diárias e passagens (rodoviárias e aéreas) para professora 
Michele V. Garcia realizar uma visita técnica (UNIFESP) e capacitação (Laboratório de 
Investigação em Processamento Auditivo), em São Paulo, de 25 a 28 de julho/2017; as 
alunas Luciéle Oliveira a Isabela Fattore solicitaram auxílio para participarem do V 
Seminário Internacional Transdisciplinar sobre o bebê, que acontecerá em Paris, de 05 
a 08 de julho. Como não foi previsto verba para participação de alunos ou docentes 
em eventos no exterior, foram concedidas somente passagens rodoviárias, Santa 
Maria- Porto Alegre- Santa Maria, que serão solicitadas para a direção do CCS. 3. 
Solicitação de coorientação: a professora Themis Maria Kessler solicitou oficialização 
do nome da professora Ana Paula Ramos de Souza, para coorientar a tese de 
doutorado de sua orientanda Gicélia Nascimento, o que foi aprovado. 4. Solicitações 
de prorrogação: foram lidos documentos, encaminhados pelas professoras Márcia 
Keske-Soares e Renata Mancopes, solicitando dois meses de prorrogação, para as 
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defesas das suas orientandas Ana Cristina Prates e Ana Paula da Silva, 
respectivamente, que deveriam ocorrer até o final do mês de julho/2017. Após análise 
das justificativas o colegiado concedeu dois meses para integralização do curso; as 
alunas deverão realizar matrícula no segundo semestre de 2017. 5. Autorização para 
cursar três disciplinas externas: foi analisado documento encaminhado pela 
doutoranda Fernanda Pascotini, o qual solicita autorização para cursar e aproveitar 
três disciplinas externas. Os presentes aprovaram o aproveitamento de duas 
disciplinas. 6. Solicitação de troca de disciplina externa:  foi lido documento 
encaminhado pela doutoranda Emilyn da Silva, o qual solicita autorização para trocar 
uma das disciplinas externas que já haviam sido autorizadas em reunião ocorrida no 
dia sete de abril de 2017, o que foi concedido. 7. Solicitação professora Márcia 
Soares: a professora Márcia Keske-Soares informou aos presentes que tem intenção 
em cursar Pós-doutorado, a partir do mês de março de 2018. Nada mais havendo para 
constar foram encerrados os trabalhos. 


