
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 03/12/2013 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às dez horas, no auditório da Faculdade de 1 
Informação e Comunicação (FIC), reuniram-se em sessão ordinária os membros do Conselho Diretor: o 2 
professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do Conselho; os conselheiros Alexandre Ribeiro 3 
Afonso, Alexandre Tadeu dos Santos, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ângela Teixeira de Moraes, 4 
Angelita Pereira de Lima, Antônio Carlos Borges Cunha, Antonio Humberto Severino Ribeiro, Carlos 5 
Eduardo Viana Aldighieri, Carolina Paraguassú Dayer, César Viana Teixeira, Claudomilson Fernandes 6 
Braga, Daniel Christino, Divina Eterna Vieira Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, 7 
Flávia Martins dos Santos, Gardene Leão de Castro Mendes, Glayce Rocha Santos Coimbra, Goiamérico 8 
Felício Carneiro dos Santos, Janaína Ferreira Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei 9 
Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia Segurado Cortês, Lindsay 10 
Borges, Lívia Ferreira de Carvalho, Lívia Marques Ferrari de Figueiredo, Luciana Cândida da Silva, 11 
Luciano Alves Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, Marcilon Almeida de Melo, Maria de 12 
Fátima Garbelini, Maria Luiza Martins Mendonça, Marina Muniz Mendes, Marina Roriz Lousa da Cunha,  13 
Martha Izabel de Souza Duarte, Raquel de Paula Ribeiro, Rosana Maria Ribeiro Borges, Ricardo Pavan, 14 
Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta Santos Pereira, Sônia Cruz Riascos de Andrade e Suely 15 
Henrique de Aquino Gomes; os representantes técnicos-administrativos André Roberto Custódio Neves 16 
e Vinícius Dias de Melo; e o representante estudantil Rhaydran Sandokan. Não compareceram, mas 17 
justificaram sua ausência os professores Adriane Geralda Alves do Nascimento, Edson Teixeira Álvares 18 
Junior, Eliseu Vieira Machado Júnior, João de Melo Maricato, Luciana Miranda de Carvalho, Maria Flora 19 
Costa Medeiros, Nilton José dos Reis Rocha, Paola Regina Carloni, Simone Antoniaci Tuzzo, Solange 20 
Maria Franco e Thomas Roland Hoag. Antes de iniciar a pauta da reunião, o presidente do Conselho 21 
passou alguns informes. O novo servidor técnico-administrativo João Lúcio Mariano Cruz  se apresentou 22 
aos conselheiros. O presidente do Conselho informou que no dia 04/12, das 10h30 às 12h e das 13h às 23 
14h30, no Laboratório da Gestão da Informação, no Labicom, a professora Divina E. Vieira Marques irá 24 
ministrar um treinamento sobre o correto preenchimento do SICAD. Informou sobre a solenidade de 25 
entrega dos Certificados de Reconhecimento da UFG aos professores, técnicos e alunos que tenham 26 
recebido algum prêmio em 2013. A festa de confraternização da FIC, após apreciação das duas 27 
propostas apresentadas e preferência da maioria, será um almoço/churrasco no Clube do SINT-IFES. Os 28 
relatórios de monitoria deverão ser encaminhados até o dia 15 deste mês. O novo professor Alexandre 29 
Ribeiro Afonso, do curso de Gestão da Informação, também se apresentou durante a sessão.  O 30 
professor Edson Spenthof agradeceu ao professor Antônio Carlos B. Cunha por sua dedicação e 31 
contribuição, que vão muito além de disciplinas ministradas. O professor Juarez F. de Maia informou 32 
que a solicitação do professor Edson Spenthof sobre sua redistribuição para a Universidade Federal do 33 
Mato Grosso é um processo que poderá ser mais rápido se a UFMT enviar uma vaga de professor 34 
efetivo. Caso contrário, será um processo mais lento, até porque também ainda não existe nada 35 
formalizado, quando isto acontecer o curso decidirá, o conselho deliberará até chegar à instância da 36 
Reitoria. O professor Edson Spenthof esclareceu que o assunto é inoportuno e não está em pauta, 37 
justamente porque o processo ainda não chegou à unidade acadêmica. A coordenadora de Publicidade 38 
e Propaganda, professora Marina Roriz Lousa da Cunha, apresentou a proposta de disciplina de Núcleo 39 
Livre “Narrativas Contemporâneas”, com carga horária de 32 horas, sendo aprovada por unanimidade. 40 
Item único da pauta. Modelo de alocação de vagas de docentes. As discussões foram retomadas a 41 
partir das propostas discutidas na reunião anterior do Conselho Diretor, além de se incluir mais uma 42 
alternativa. Se, por um lado, alguns professores veem o modelo de alocação de vaga como critério 43 
produtivista, outros acreditam que estão em consonância com os rumos da gestão pública federal. O 44 
professor Claudomilson F. Braga reapresentou a sua proposta, fundada na ideia de que, havendo duas 45 
vagas, a primeira seria submetida aos critérios de produção do modelo de alocação de vagas, e a 46 
segunda iria para atender aos casos de aposentadoria. O professor Edson Spenthof defendeu a 47 
prevalência de destinação de vagas aos casos de aposentadorias. Os professores Daniel Christino, 48 
Marina Roriz e Eliany Alvarenga Araújo defenderam a manutenção do teor da minuta apresentada no 49 
Conselho Diretor, cujos critérios são baseados na produção docente e não em casos de aposentadorias. 50 
Em torno dessa matéria, foram consideradas questões como: a necessidade de o modelo abarcar o tripé 51 
ensino (relação professor/aluno), pesquisa (captação de verba para financiamento da educação) e 52 
extensão (extrapolação do conhecimento universitário para alcançar toda a sociedade); o critério da 53 
UFG não impõe o que pesquisar; a necessidade de impor limites de segurança ao modelo. O professor 54 



Magno Medeiros propôs a inclusão de uma cláusula de segurança, de modo a se evitar que um curso 55 
forte possa ficar progressivamente mais forte, em detrimento de um curso fraco, em termos de 56 
produção, que correria o risco de se fragilizar cada vez mais. Acrescentou que no Conselho Universitário 57 
foi aprovada uma cláusula de segurança no Modelo de Distribuição de Recursos Financeiros entre as 58 
Unidades Acadêmicas, que, de forma inteligente, resolveu o impasse: o orçamento de uma unidade não 59 
poderia crescer mais que 20% e não poderia cair mais que 10%. Segundo o presidente do Conselho, 60 
uma medida de segurança similar deveria ser criada no modelo de alocação de vagas da FIC. O 61 
professor Claudomilson F. Braga concordou com essa proposta e sugeriu que o teor desta cláusula fosse 62 
decidido na próxima reunião do Conselho Diretor. A sugestão foi acatada pelo plenário. Antes de se 63 
colocar em votação as propostas de encaminhamento, o professor Claudomilson F. Braga retirou a sua 64 
proposta em virtude de saber que a UFG não repassaria duas vagas no mesmo ano a uma unidade. O 65 
presidente do Conselho fez o seguinte encaminhamento para votação: a primeira proposta versa sobre 66 
a minuta apresentada pela comissão instituída para esse fim, mantendo-se o seu teor. A segunda 67 
proposta, do professor Claudomilson F. Braga, foi retirada. A terceira, proposta pelo professor Edson 68 
Spenthof, prioriza o preenchimento das vagas a partir dos casos de aposentadorias. A quarta, defendida 69 
pela professora Suely Henrique de Aquino Gomes, prevê um sorteio de vagas aos cursos da unidade até 70 
que se possa refletir melhor sobre o modelo de alocação definitivo. A primeira proposta venceu por 71 
maioria de votos (22).  Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri, lavrei a presente ata 72 
que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho. 73 


