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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE 1 

FONOAUDIOLOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 2 

SANTO, REALIZADA NO DIA QUATORZE DE MAIO DE DOIS MIL E 3 

VINTE. 4 

 5 

Às oito horas e trinta minutos do dia quatorze seis de maio de dois mil e vinte, por 6 

teleconferência, realizou-se a reunião ordinária deste departamento com a presença 7 

das seguintes professoras: Guiomar Silva de Albuquerque-presidente, Alessandra 8 

Brunoro Motta Loss, Aline Neves Pessoa Almeida, Andrea Alves Maia, Carmen 9 

Silvia Carvalho Barreira Nielsen (cessão EBSERH), Carolina Fiorin Anhoque 10 

Comarela (cessão EBSERH), Eliane Varanda Dadalto, Elma Heitmann Mares 11 

Azevedo, Larissa Helyne Bassan, Liliane Perroud Miilher, Janaína de Alencar Nunes, 12 

Mabel Gonçalves Almeida, Margareth Attianezi Bracet e Trixy Cristina Niemeyer 13 

Vilela Alves, o representante estudantil José Fernandes de Freitas Neto, a 14 

representante técnico administrativo Paula Pinheiro Gerszt, a técnico administrativo 15 

Bruna Lilian Teles, na qualidade de ouvinte e as professoras substitutas: Karla 16 

Pereira Batista Toledo e Mayara Luiza Rodrigues Pimenta, na qualidade de ouvintes.  17 

A presidente justifica a ausência da professora Michelle Ferreira Guimarães (pós 18 

doutorado).  Após verificar o quórum, a presidente inicia os pontos de pauta:  19 

APROVAÇÃO DE ATA: 1) Em apreciação as atas: 4ª e 5ª reuniões ordinárias do 20 

departamento de fonoaudiologia.  Após votação, aprovadas por unanimidade.  21 

EXPEDIENTES: 1) Em apreciação Processo Digital nº 23068.021376/2020-21 – 22 

Projeto de Extensão intitulado “Estratégias de Solidariedade na Doação de Leite 23 

Materno nos tempos de Covid-19”, sob a coordenação da profa. Janaína de Alencar 24 

Nunes, registro SIEX nº 1665.  Tendo como relatora a profa. Larissa Helyne 25 

Bassan, sendo de parecer favorável.  Após votação, aprovado por unanimidade.  2) 26 

Em apreciação a solicitação do Colegiado do Curso de Enfermagem/CCS, de 27 

oferta da disciplina de Libras, em modalidade obrigatória para o referido curso.  28 

Tendo como relatora a profa. Liliane Perroud Miilher, sendo de parecer 29 

desfavorável.  Após votação, aprovado o parecer por unanimidade.  3) Em 30 



2 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 

 

apreciação a Indicação de Representantes Docentes e Técnicos 1 

Administrativos para o Conselho Consultivo e Deliberativo da Clínica Escola, 2 

conforme solicitação recebida anteriormente a presidente lembra que em reunião 3 

anterior ainda falta a indicação de um docente e de um técnico-administrativo para o 4 

conselho gestor da clínica escola e lembra que profa. Carmen Silvia se voluntariou 5 

por um tempo determinado.  A presidente fala da importancia de participação do 6 

curso de fonoaudiologia no conselho e pergunta se há interessados.  Não havendo 7 

manifestações de interessados a profa. Carmen Silvia se pronuncia dizendo que se 8 

mantém.  Não havendo novas manifestações a profa. Guiomar se voluntaria.  Logo 9 

após a presidente coloca em votação a indicação da profa. Carmen Silvia Carvalho 10 

Barreira Nielsen e Guiomar Silva de Albuquerque.  Após votação, aprovado por 11 

unanimidade.  INFORMES:1) A presidente passa a palavra às comissões para um 12 

feedback do andamento das atividades: a) comissão residência multiprofissional 13 

– profa. Janaína informa sobre a Reformulação do Programa da Residência e diz 14 

que em reunião sobre a reestruturação os cursos devem se inserir na proposta dos 15 

quatro pilares: docente, preceptor, serviço e infra estrutura nos três níveis de 16 

atenção: primária, secundária e atenção terciária.  Diz que nem todos os cursos 17 

atendem esse modelo.  Profa. Margareth pede a palavra e diz que durante o tempo 18 

de sua coordenação na residência multiprofissional teve dificuldade na questão de 19 

preceptor e docente, pois são 9 cursos envolvidos.  Se coloca à disposição para 20 

ajudar.  Profa. Carolina questiona se a fonoaudiologia irá continuar, embora esteja 21 

organizado, falta o atendimento no ambulatório.  Profa. Carmen diz que em relação 22 

ao ambulatório já tentou aproximação mas a grade da residência é complexa.  O 23 

representante estudantil, José Fernandes, diz que as informações estão 24 

desencontradas, pois chegou no CA em um formato diferente, e foi entendido que a 25 

vaga para a fonoaudiologia seria extinta.  Profa. Janaína esclareceu que em nenhum 26 

momento foi dito que a fonoaudiologia não iria continuar.  Após várias 27 

manifestações, a profa. Guiomar sugere a composição de uma comissão para 28 

discutir a proposta de reestruturação da residência multiprofissional.  As professoras 29 
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Eliane, Janaína e Margareth manifestam interesse em compor a comissão.  Profa. 1 

Andrea diz ser importante a participação das fonoaudiologas técnicas administrativas 2 

e propõe que a Paula leve o assunto para Bruna e Elana.  Paula se manifesta 3 

dizendo não ter interesse em virtude de já ter muitas atividades junto a graduação.  4 

Bruna disse que irá verificar suas atividades e se manisfestará depois.  Neste 5 

momento o informe passa a expediente para que seja votado a composição da 6 

comissão.  Expediente 4) Em apreciação a composição da Comissão para 7 

discutir a proposta de Reestruturação da Residência Multiprofissional.  Após as 8 

manifestações, a comissão ficou composta pelas professoras: Eliane Varanda 9 

Dadalto, Janaína de Alencar Nunes e Margareth Attianezi Bracet.  Após discussão e 10 

votação, aprovado por unanimidade.  b) NEIPC – profa. Margareth informa que a 11 

comissão vem trabalhando o currículo multiprofissional e convidou todos os 12 

coordenadores de colegiados de cursos para discutir em âmbito do ensino.  c) 13 

Comitê de Políticas Afirmativas – comitê retomou as ações e está organizando 14 

seminário online durante este período de afastamento social.  Enviará o convite a 15 

todos. d) NAD – Profa. Carolina informa sobre a série de webinários juntamente com 16 

o Programa Faimer que começa hoje e ocorrerão às terças e quintas feiras, e que os 17 

temas estão bem interessantes.  COMUNICAÇÕES: 1) O representante estudantil 18 

José Fernandes comunica que suas colocações em postagem na rede social se deu 19 

em virtude das dificuldades enfrentadas pelos alunos neste período de pandemia, 20 

pois muitos não tem como fazer atividades a distância e pede desculpas se alguém 21 

se sentiu ofendido com suas colocações.  Profa. Guiomar responde que tem 22 

conhecimento das dificuldades enfrentadas por alunos e está acompanhando a 23 

situação e que as atividades que estão sendo passadas são opcionais. Acrescenta 24 

que o conteúdo postado foi sim ofensivo por se dirigir aos professores da UFES de 25 

maneira agressiva  e negativa, sem no entanto conhecer a realidade dos mesmos.  26 

Profa. Mabel diz que o que está escrito vai além da defesa de um posicionamento 27 

acadêmico e político-acadêmico e que o docente da UFES é colocado e 28 

mencionando em um tom pejorativo.  Profa. Trixy explica que verificou junto à 29 
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PROGRAD e essas atividades sendo opcionais não há problema.  2) Profa. Guiomar 1 

parabeniza as professoras Carmen e Margareth pela aprovação de projetos no edital 2 

COVID 19.  INCLUSÃO DE PAUTA: A presidente solicita a inclusão do expediente.  3 

5) Tendo em vista o retorno a profa. Aline Neves Pessoa Almeida da licença para 4 

tratar de interesses particulares, coloca em apreciação a recondução da referida 5 

professora para composição do Colegiado de Curso de Fonoaudiologia.  Após 6 

votação, aprovado por unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, às 09:55h deu-se 7 

por encerrada a reunião da qual eu, Vagna Costa Ganen, Secretária Administrativa 8 

do Departamento de Fonoaudiologia, lavrei a presente ata que, após lida e 9 

aprovada, vai devidamente assinada. 10 

 11 

Guiomar Silva de Albuquerque-presidente 12 

Alessandra Brunoro Motta Loss 13 

Aline Neves Pessoa Almeida 14 

Andrea Alves Maia 15 

Carmen Silvia Carvalho Barreira Nielsen (cessão EBSERH) 16 

Carolina Fiorin Anhoque Comarela (cessão EBSERH) 17 

Eliane Varanda Dadalto 18 

Elma Heitmann Mares Azevedo 19 

Larissa Helyne Bassan 20 

Liliane Perroud Miilher 21 

Janaína de Alencar Nunes 22 

Mabel Gonçalves Almeida 23 

Margareth Attianezi Bracet 24 

Trixy Cristina Niemeyer Vilela Alves 25 

José Fernandes de Freitas Neto-representante estudantil 26 

Paula Pinheiro Gerszt-representante técnico administrativo 27 


