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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 1 

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA, DA UNIVERSIDADE 2 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, REALIZADA NO DIA DEZ DE JULHO 3 

DE DOIS MIL E VINTE. 4 

 5 

Às treze horas e trinta minutos do dia dez de julho de dois mil e vinte, por 6 

teleconferência por meio da plataforma Cisco Webex Meetings com reunião gravada, 7 

realizou-se a reunião ordinária deste departamento com a presença das seguintes 8 

professoras: Guiomar Silva de Albuquerque-presidente, Alessandra Brunoro Motta 9 

Loss, Aline Neves Pessoa Almeida, Andrea Alves Maia, Carmen Silvia Carvalho 10 

Barreira Nielsen (cessão EBSERH), Carolina Fiorin Anhoque Comarela (cessão 11 

EBSERH), Eliane Varanda Dadalto, Elma Heitmann Mares Azevedo, Larissa Helyne 12 

Bassan, Liliane Perroud Miilher, Janaína de Alencar Nunes, Mabel Gonçalves 13 

Almeida, Margareth Attianezi Bracet, a representante estudantil Alice Coaioto Pinheiro 14 

e a representante técnico administrativo Paula Pinheiro Gerszt.  Na qualidade de 15 

ouvintes: a fonoaudióloga técnico administrativo Bruna Lilian Teles e as professoras 16 

substitutas: Karla Pereira Batista Toledo e Mayara Luiza Rodrigues Pimenta.  Na 17 

qualidade de ouvintes e representantes dos discentes para o Grupo de Trabalho para 18 

as disciplinas de estágio e práticas: David Andrade (EDP II) e Kianny Alves dos Anjos 19 

(EDP I)  A presidente justifica a ausência da professora Michelle Ferreira Guimarães 20 

(pós doutorado) e Trixy Cristina Niemeyer Vilela Alves (férias).  Após verificar o 21 

quórum, a presidente inicia os pontos de pauta:  EXPEDIENTES: 1) Em apreciação, 22 

conforme Ofício Circular nº 01/ 2020-CEP/CCS recebido e encaminhado a todos os 23 

membros da Câmara Departamental por correio eletrônico, a indicação do 24 

departamento de fonoaudiologia para o processo seletivo para novos membros 25 

do CEP/CCS.  As professoras Andrea Alves Maia e Alessandra Brunoro Motta Loss 26 

manifestam interesse em participar do processo seletivo.  Não havendo outras 27 

manifestações a presidente coloca em apreciação os nomes das interessadas.  Após 28 

votação, aprovado por unanimidade.  2) Em apreciação a solicitação da profa. 29 

Michelle Ferreira Guimarães de prorrogação do afastamento para pós-30 
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doutorado pelo período de 12 meses (02/09/2020 a 01/09/2021).  Tendo como 1 

relatora a profa. Eliane Varanda Dadalto, que fez a leitura de seu relato e sendo 2 

favorável para o período de 6 meses (02/09/2020 a 03/03/2021).  Profa. Carolina 3 

pondera sobre o prazo de afastamento que é previsto na resolução.  Profa. Guiomar 4 

esclarece que no Conselho Departamental do CCS houve um pedido de prorrogação 5 

aprovado por conta da excepcionalidade da pandemia.  Profa. Andrea questiona sobre 6 

como serão distribuídas as disciplinas e profa. Guiomar esclarece que cabe ao 7 

Departamento fazer a distribuição, de acordo com a resolução que trata de 8 

afastamentos, também coloca uma preocupação enquanto chefia do departamento do 9 

fato de não haver previsão de contratação para professor substituto, que fez o 10 

questionamento ao DGP mas ainda não teve resposta.  Profa. Mabel informa que até 11 

o momento o que foi aprovado no conselho departamental foi em relação a um 12 

afastamento internacional.  Disse ainda que em relação a carga horária, essa deve 13 

ser distribuida conforme o Anexo III e considera importante anexar este documento 14 

ao processo para sustentar o pedido de prorrogação.  Profa. Eliane informa que para 15 

o afastamento internacional há uma lei federal que protege e dá o respaldo, já 16 

excepcionalidade está no afastamento nacional.  Profa. Carolina diz considerar 17 

importante o relato estar alinhado ao encargo docente para continuar a prorrogação.  18 

Profa. Guiomar faz a leitura do documento enviado pela interessada ao departamento, 19 

no qual consta as disciplinas atribuídas a docente até 2019/2 e elenca as 20 

funcionalidades das disciplinas, conforme solicitado pela professora Michelle, a saber: 21 

Estágio Supervisionado em Voz I (EDP I), Prática Integrativa II, Semiologia e 22 

Diagnóstico em Voz II e Fononcologia.  Profa. Larissa discorda do documento em 23 

relação a onerar em apenas 1h.  Profa. Elma pede a palavra e diz que o semestre 24 

anterior foi muito difícil, que assumiu quase toda a carga horária, dividindo apenas 25 

duas disciplinas e que “só quem sente sabe o quanto onera”.  Profa. Guiomar reflete 26 

sobre a questão do ônus visto que  todas irão precisar quando necessitarem de 27 

afastamento.  Profa. Elma concorda e diz que compartilha deste pensamento, mas 28 

acha que este contexto é diferente.  Profa. Guiomar diz que com a excepcionalidade 29 
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o departamento terá de absorver a carga horária.  Profa. Carolina sugere que no relato 1 

já conste o Anexo III.  Profa. Janaína questiona se o afastamento pode ser parcial 2 

remoto, visto que na possibilidade de retorno haverá atividades remotas.  Profa. Elma 3 

sugere que a prorrogação seja parcial e que a interressada possa ajustar sua pesquisa 4 

e as atividades remotas.  A relatora concorda e diz que teve pouco tempo hábil para 5 

análise.  Em apreciação a retirada de pauta para uma melhor análise da solicitação 6 

de prorrogação do afastamento.  Após votação, aprovado por unanimidade.  7 

INFORMES:1) A presidente dá as boas vindas à nova representante estudantil, a 8 

aluna Alice Coaioto.  2) A presidente passa a palavra às comissões para um feedback 9 

do andamento das atividades: a) comissão residência multiprofissional – profa. 10 

Janaína informa que irão fazer o cronograma para o processo seletivo com provisão 11 

para fevereiro/2021, se o cenário permitir.  Que as atividades da residência 12 

multiprofissional serão retomadas na próxima segunda-feira (13/07).  b) Grupos de 13 

Trabalhos do departamento: Grupo de Trabalho para as disciplinas Teóricas: 14 

profa. Aline informa que o grupo concluiu o documento com as recomendações em 15 

virtude do cenário da pandemia sugere ajustar uma matriz temporária e emergencial 16 

com uso de ferramentas de tecnologias focando no retorno remoto com foco em 17 

competência e trabalhando primeiramente o conteúdo teórico de todas as disciplinas 18 

respeitando as cargas horárias da matriz curricular, além de priorizar os 8º e 9º 19 

períodos.  Às 15:20h a profa. Janaína sai da sala para participar de outra reunião.  20 

Grupo de Trabalho para as disciplinas Teóricas-práticas: profa. Margareth fez a 21 

leitura do documento elaborado pelo grupo e diz que a proposta de que o conteúdo 22 

teórico seja remoto e o prático ocorra no retorno das atividades presenciais.  Que as 23 

reflexões propostas são para minimizar as perdas.  Grupo de Trabalho para as 24 

disciplinas Práticas – profa. Larissa fez a leitura do documento elaborado pelo grupo 25 

no qual a questão da aquisição e distribuição de EPIs é condição para a realização de 26 

atividades práticas e estágios, como também as medidas relacionadas à 27 

biossegurança e à limpeza, foram pontuadas como condicionantes para a realização 28 

das práticas e dos estágios, em qualquer que seja o ambiente.  Após a leitura o aluno 29 
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David diz que os alunos estão com receio do retorno das atividades de estágio.  Profa. 1 

Mabel diz acreditar que a universidade terá uma política para a matrícula e 2 

provavelmente haverá flexibilização.  Profa. Margareth diz que possivelmente o 3 

retorno presencial não deve ocorrer em 2020, e a equipe de agentes de saúde deverá 4 

ser capacitada com treinamentos à reorganização.  A aluna Alice diz que os alunos 5 

estão pensando que o retorno seria rápido e que ao passar as informações irão se 6 

acalmar.  Profa. Mabel sugere que os alunos façam um documento elencando as 7 

dúvidas e anseios para os grupos de trabalho.  Profa. Larissa diz que os alunos podem 8 

acionar o colegiado e que está à disposição.  O aluno David diz que para o TCC II os 9 

alunos estão com dificuldade em desenvolver o projeto. Profa. Larissa responde que 10 

houve reunião com a PROGRAD e que os alunos poderão fazer a defesa e que o 11 

calendário será elaborado com novos prazos.  Nada mais havendo a tratar, às 15:55h 12 

deu-se por encerrada a reunião da qual eu, Vagna Costa Ganen, Secretária 13 

Administrativa do Departamento de Fonoaudiologia, lavrei a presente ata que, após 14 

lida e aprovada, vai devidamente assinada. 15 

 16 

Guiomar Silva de Albuquerque-presidente 17 

Alessandra Brunoro Motta Loss 18 

Aline Neves Pessoa Almeida 19 

Andrea Alves Maia 20 

Carmen Silvia Carvalho Barreira Nielsen (cessão EBSERH) 21 

Carolina Fiorin Anhoque Comarela (cessão EBSERH) 22 

Eliane Varanda Dadalto 23 

Elma Heitmann Mares Azevedo 24 

Larissa Helyne Bassan 25 

Liliane Perroud Miilher 26 

Janaína de Alencar Nunes 27 

Mabel Gonçalves Almeida 28 

Margareth Attianezi Bracet 29 
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Alice Coaioto Pinheiro-representante estudantil 1 

Paula Pinheiro Gerszt-representante técnico-administrativo 2 


