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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 1 

FONOAUDIOLOGIA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2 

REALIZADA NO DIA SEIS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E VINTE. 3 

 4 

Às trezes horas e trinta minutos do dia seis de outubro de dois mil e vinte, via 5 

web-conferência, realizou-se a nona reunião ordinária do Colegiado do Curso de 6 

Fonoaudiologia, com a presença dos seguintes docentes: Alessandra Brunoro 7 

Motta Loss, Aline Neves Pessoa Almeida, Andrea Alves Maia, Eliane 8 

Varanda Dadalto, Elma Heitmann Mares Azevedo, Guiomar Silva de 9 

Albuquerque, Larissa Helyne Bassan, Liliane Perroud Miilher, Mabel 10 

Gonçalves Almeida, Marcus Vinícius Vaughan Jennings Licínio, Michelle 11 

Ferreira Guimarães e Trixy Cristina Niemeyer Vilela Alves, além do 12 

representante discente Lucas Baracho Colossal. A presidente da reunião, Trixy 13 

C. N. Vilela Alves, Coordenadora do curso, justifica a ausência dos docentes 14 

Margareth Attianezi Bracet, Polyana Lima Meireles Dalpiaz e Ricardo Schuenck. 15 

Havendo quórum legal, inicia a reunião passando a palavra ao professor Helder 16 

Mauad, do Departamento de Ciências Fisiológicas, que está lançando sua pré-17 

candidatura à direção do CCS, junto com sua vice, a professora Mabel 18 

Gonçalves. O candidato, brevemente e de forma simplificada, indica a 19 

importância do diálogo na atual conjuntura e apresenta os eixos principais da 20 

sua proposta. Por fim, agradece ao colegiado pela oportunidade oferecida. Em 21 

seguida, a presidente prossegue com a reunião com os seguintes pontos de 22 

pauta: 01. APROVAÇÃO DA ATA: 01.01: Em apreciação a ata da oitava reunião 23 

ordinária do Colegiado do Curso de Fonoaudiologia de 2020. Após votação, 24 

aprovada por unanimidade.  02. EXPEDIENTES: 02.01: Em apreciação o 25 

apensamento dos planos de ensino das disciplinas teóricas com carga de 26 

laboratório ao PPC, conforme orientação da PROGRAD. Estes planos se 27 

referem às disciplinas dos departamentos do ciclo básico e do departamento de 28 

Fonoaudiologia e já foram aprovadas pelos mesmos. Após votação, aprovado 29 

o apensamento dos planos de ensino previamente aprovados pelos respectivos 30 

departamentos ao PPC, por unanimidade. 02.02: Em apreciação a eleição para 31 

nova coordenação de estágio, já que a portaria atual vence dia 24/10. A 32 
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professora Larissa agradece a oportunidade e afirma que foi uma experiência 33 

enriquecedora, porém não tem mais interesse em continuar com a função. 34 

Professora Liliane Perroud Miilher manifesta interesse e se candidata. Após 35 

votação, aprovada por unanimidade, a nomeação da docente Liliane Perroud 36 

Miilher como Coordenadora de Estágio do Curso de Graduação em 37 

Fonoaudiologia, no biênio 2020 – 2022, a partir de 24 de outubro de 2020. 03. 38 

INFORMES: 03.01: A presidente questiona ao grupo sobre o andamento do 39 

semestre EARTE. As professoras Guiomar e Larissa compartilham do mesmo 40 

pensamento, que apesar dos desafios e preocupações que se mostravam com 41 

a utilização dos sistemas online, estão gostando bastante do desenvolvimento 42 

das disciplinas. As interações e a troca com os alunos estão muito boas, poucas 43 

ausências, e o feedback dos mesmos é muito positivo. De acordo com a 44 

coordenadora, na visão dos líderes de turmas, as atividades síncronas estão 45 

boas, porém é preciso ter cuidado com a extensão das atividades assíncronas. 46 

O ideal é que elas sejam planejadas para serem cumpridas de acordo com a 47 

carga horária prevista. Professora Eliane questiona o fato de que enquanto 48 

presencial, as atividades poderiam ser para além do horário normal das aulas. 49 

Segundo a coordenadora, estar em casa é um fator crucial, pois também limita 50 

o tempo dos alunos destinado às aulas. De acordo com a mesma, após diversos 51 

questionamentos a respeito do assunto, a PROGRAD orientou a planejar as 52 

atividades assíncronas de acordo com o horário previsto para elas. Professora 53 

Mabel afirmou que também não está tendo problemas no desenvolvimento da 54 

disciplina, mas gostaria de deixar registrado que em determinada atividade 55 

assíncrona, a turma não compreendeu a demanda solicitada, que na verdade 56 

era menor do que eles acharam. 03.02: A presidente passa a palavra para a 57 

professora Larissa que informa aos demais sobre a demanda dos alunos 58 

finalistas a respeito da oferta dos estágios nos próximos semestres. Os alunos 59 

expressaram suas preocupações e a necessidade de se formarem. A professora 60 

já está verificando as possibilidades de estágios em outros campos de atuação, 61 

inclusive está em contato com a SESA. Dessa forma, é importante que essa 62 

discussão seja realizada para que se possa pensar em novas estratégias. 63 
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Professora Mabel afirma ser a favor da oferta dos estágios, e que é 64 

imprescindível a buscar por outros campos, além da avaliação do corpo técnico 65 

disponível, como a preceptoria. Além disso, informa que vão retirar do seguro o 66 

artigo que trata da covid e doenças infecciosas, o que pode ajudar no convênio 67 

com outros lugares para estágio. Professora Elma questiona sobre a 68 

necessidade de elaboração dos planos de ensino, em função da incerteza sobre 69 

como será o sistema de ensino para o próximo semestre, se continuará como 70 

EARTE ou se será híbrido. Este é um ponto de grande preocupação para 71 

coordenação, haja vista o pouco tempo para planejamento, já que a oferta para 72 

o próximo semestre (2020/2) se inicia no dia 16 de novembro. De acordo com a 73 

coordenadora, talvez seja necessária uma reunião só para tratar desse assunto. 74 

03.03: A presidente informa a monitoria voluntária da aluna Ruthiene Ramsilen 75 

Belo dos Santos na disciplina “FON15084 - Conceitos em Semiologia e 76 

Diagnóstico na Motricidade Orofacial”, com carga horária de 6 horas. Larissa 77 

Fernandes Lannes Marinho na disciplina “FON10107 - Libras - Linguagem 78 

Brasileira de Sinais”, com carga horária de 6 horas. Lara Evangelista 79 

Fernandes e Lara Thyfanne Pontes Santa Rosa na disciplina “FON15088 - 80 

Semiologia e Diagnóstico em linguagem na infância – fundamentos conceituais” 81 

com carga horária de 1h por semana cada. Ellen Rafaela Santos Gomes e 82 

Helisa Nunes Santos na disciplina “FON10224 - Lingúistica e Fonética 83 

Aplicada”. Igor Mapa Silva na disciplina “FON10665 - Audiologia Educacional e 84 

(Re)Habilitação Auditiva I”, com carga horária semanal de 4 horas. Letícia 85 

Evelinj de Melos Martins e Kamila Lirio Soares na disciplina “FON10838 – 86 

Audiologia Educacional e (Re)Habilitação auditiva II”, com carga horária de 10 87 

horas semanais. Nada mais havendo a tratar, às quinze horas, deu-se por 88 

encerrada a reunião da qual eu, Rodrigo Botan Costa, secretário do Colegiado 89 

do Curso de Fonoaudiologia, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, 90 

segue devidamente assinada pelos membros presentes. Vitória, seis de outubro 91 

de dois mil e vinte. 92 

 93 
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Docente Assinatura 

Alessandra Brunoro Motta Loss  

Aline Neves Pessoa Almeida  

Andrea Alves Maia  

Eliane Varanda Dadalto  

Elma Heitmann Mares Azevedo  

Guiomar Silva de Albuquerque  

Larissa Helyne Bassan   

Liliane Perroud Miilher  

Mabel Gonçalves Almeida  

Marcus Vinícius Vaughan Jennings Licínio  

Michelle Ferreira Guimarães  

Trixy Cristina Niemeyer Vilela Alves  

Representante discente  
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