
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 04/02/2016 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no auditório da 1 

Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), reuniram-se em sessão ordinária os membros do 2 

Conselho Diretor: o professor Magno Luiz M. da Silva, presidente do Conselho; os conselheiros 3 

Alexandre R. Afonso, Alexandre T. dos Santos, Alfredo José Lopes da Costa, Andrea P. dos 4 

Santos, Angelita P. de Sousa, Carlise Nascimento, Claudomilson F. Braga, Daiana Stasiak, 5 

Dalton L. Martins, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Douglas F. Cordeiro, Edson 6 

Teixeira A. Júnior, Eliany A. de Araújo, Erinaldo Dias Valério, Goiamérico Felício C. dos 7 

Santos, Janaína Jordão, José Vanderlei Gouveia, Juarez F. de Maia, Laís P. de Oliveira, Lara 8 

Lima Satler, Laura Vilela R. Rezende, Letícia S. Cortês, Lindsay Borges, Lisbeth Oliveira, 9 

Luciana Cândida da Silva, Luiz A. Signates Freitas, Luciana Serenini, Lutiana Casaroli, Marcel 10 

F. Silva, Marcilon A. de Melo, Maria Flora C. Medeiros, Mariana Capeletti, Marina Roriz, 11 

Murilo G. Berardo Bueno, Ricardo Pavan, Rosana Maria R. Borges, Sálvio Juliano P. Farias, 12 

Silvana Coleta S. Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Solange M. Franco, Suely Henrique de A. 13 

Gomes, Tiago Mainieri de Oliveira; os representantes Técnico-administrativos(as) João Lúcio 14 

M. Cruz, Yura Peixoto Leonel e Leonardo Eloi; o representante discente do Mestrado Filipe Reis 15 

Dias de Jesus. Não compareceram os(as) representantes discentes da Graduação; e não 16 

compareceram, mas justificaram a ausência, os(as) docentes Ana Carolina R. P. Temer, Ângela 17 

T. de Moraes, Flávia M. dos Santos, Gardene Leão de C. Mendes, Luciene de Oliveira Dias e 18 

Rafael Lisita; Não compareceram os(as) professores(as) Arnaldo A. F. Júnior, Eliseu Vieira M. 19 

Júnior, Luciano A. Pereira, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Maria das Graças M. Castro, 20 

Maria de Fátima Garbelini, Maria Francisca M. Nogueira, Nilton J. dos Reis Rocha, Ruben 21 

Darío J. Candia, Werônica Y. Cordeiro e Wolney Fernandes de Oliveira. Item 1 da pauta. 22 

Informes. Grandes datas do Calendário Acadêmico 2016: Prof. Magno informa que o Calendário 23 

prevê aulas até o dia 9/3, com intervalo de férias de 10/3 a 29/3. As aulas do semestre 2016/1 24 

terão início no dia 30/3 estendendo-se até 29/7, significando que em julho haverá aulas 25 

normalmente. As férias deverão ser marcadas para o período entre 30/7 e 17/8, pois as aulas de 26 

2016/2 recomeçam no dia 18/8 e terminam em 23/12. Calendário anual de reuniões do Conselho 27 

Diretor: Prof. Magno informa que antes de divulgar as datas, está aguardando o calendário 28 

UFG/CEPEC,  que deve ser aprovado amanhã.  Próxima reunião do CD  no dia 15/4. 29 

Lançamento de notas e frequências: Prof. Magno informa que calendário prevê o dia 15/3 como 30 

data única para consolidar notas e frequências. Alerta para não deixar para o último dia, pois o 31 

sistema pode ficar sobrecarregado. Avaliação do desempenho didático dos docentes: O Prof. 32 

Magno informa que o sistema já esta aberto para os estudantes fazerem as avaliações dos(as) 33 

docentes. O sistema está aberto, e o período vai até 25/2. Pede a gentileza de estimulação dos(as) 34 

discentes para fazerem a avaliação.  Novo site da FIC: Prof. Magno agradece o  prof. Douglas 35 

Cordeiro, que colocou no ar o novo layout do site da FIC, na última versão do sistema weby. 36 

Campanha #ZikaZero: Prof. Magno informa que o governo federal está realizando a campanha 37 

nacionalmente, como forma de combater o mosquito transmissor. Alerta que, para o sucesso da 38 

campanha, precisamos contar com o empenho de todos, recolhendo copinhos, sacolas e outros 39 

objetos que possam acumular água. Informa que a FIC solicitou ao CEGEF o recolhimento do 40 

entulho nas laterais do prédio da FIC. Relatório de uso do Estúdio de RTV: Leonardo Eloi 41 

apresenta os dados que foram apresentados no colegiado de professores do curso de jornalismo, 42 

sobre o uso dos equipamentos e espaços do Estúdio de RTV. Destruição do Monumento ao 43 

Trabalhador: Prof. Pedro Celio, da FCS, apresenta o projeto de reconstrução do monumento ao 44 

trabalhador, o qual teve apoio por aclamação. Recursos adicionais para reparos no Labicom: 45 



Prof. Magno informa que a FIC conseguiu recursos junto à Reitoria e ao CEGEF para estes 46 

reparos. Calendário de apresentações dos TCCs: Profa. Rosana informa que ocorrerão duas 47 

semanas de defesa para os TCCs, sendo a semana de 15/2 a 19/2 para defesas de Gestão da 48 

Informação e Relações Públicas, e a semana de 22/2 a 26/2 para as defesas de Biblioteconomia, 49 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda e até o dia 02/03 entrega dos  TCCs na secretaria. 50 

Ajustes nos relatórios SICAD: Prof. Magno comunica que o prazo de preenchimento terminou 51 

no dia 31/1 para os professores, mas que, em casos de necessidade, há como ajustar os dados em 52 

fevereiro, devendo procurá-lo para que o diretor abra o sistema. Profa. Rosana acrescenta que, 53 

ainda no ajuste do SICAD, no caso de projetos de extensão cadastrados no SIEC, o(a) 54 

coordenador(a) do projeto deve fazer o relatório final ou parcial, pois caso contrário não entra no 55 

SICAD. Processo seletivo do Mestrado: Profa. Ana Carolina informa que o período de inscrições 56 

foi encerrado, com 105 inscrições homologadas, sendo este aumento decorrente da ampliação do 57 

número de vagas, o que gerará uma necessidade de maior número de salas grandes disponíveis. 58 

Chamada de trabalhos para a Compós: Profa. Ana Carolina comunica que está aberto o período 59 

de submissão de trabalhos para a Compós, que neste ano estará sediado em Goiânia. A inscrição 60 

não implica em pagamento, mas após a aprovação de trabalho o(a) inscrito(a) é convidado(a) a 61 

efetivar a inscrição. Convida todos(as) a participar. Edital de seleção do Curso de 62 

Especialização: Profa. Ana Carolina informa que estão abertas as inscrições, e que estas se 63 

encerram dia 15/2. Edital de concurso para professor na área de Imagem, Som e Tecnologias: 64 

Prof. Magno informa que estão abertas as inscrições, e que estas se encerram dia 15/2. Profa. 65 

Laura informa acerca do processo seletivo de monitoria. Profa. Rosana faz apelo para que um 66 

monitor na área de imagem ou produção audiovisual seja alocado no estúdio de RTV. Item 2 da 67 

pauta. Aprovação de ata do Conselho Diretor da sessão do dia 17/12/2015: aprovada om 68 

retificação na alínea 113. Item 3 da pauta. Processo nº 23.070.000758/2013-42, de interesse da 69 

professora Janaína Vieira de Paula Jordão, referente à alteração de sua carga horária (regime de 70 

trabalho): A Profa. Divina relatou o parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer 71 

foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 4 da pauta. Processo nº 72 

23.070.014491/2012-90, de interesse da professora Lara Lima Satler, referente à alteração de sua 73 

carga horária (regime de trabalho): A Profa. Lindsay relatou o parecer da CAD, que foi favorável 74 

à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 5 da pauta. 75 

Processo nº 23.070.024819/2012-86, de interesse da professora Marina Roriz R. Lousa da 76 

Cunha, referente à alteração de sua carga horária (regime de trabalho): O Prof. Daniel relatou o 77 

parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) 78 

conselheiros(as) presentes. Item 6 da pauta. Processo nº 23070.014662/2014-42, de interesse da 79 

professora Maria Roriz R. Lousa da Cunha, solicitando avaliação do seu relatório semestral de 80 

pós-graduação/Doutorado: A Profa. Letícia relatou o parecer da CAD, que foi favorável à 81 

aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 7 da pauta. 82 

Processo nº 23070.000964/2013-52, de interesse da professora Lara Lima Satler, solicitando 83 

avaliação do seu relatório semestral de pós-graduação/Doutorado: A Profa. Letícia relatou o 84 

parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) 85 

conselheiros(as) presentes. Item 8 da pauta. Processo nº 23070.017865/2013-18, de interesse da 86 

professora Janaína Vieira de Paula Jordão, solicitando avaliação do seu relatório semestral e final 87 

de pós-graduação/Doutorado: A Profa. Letícia relatou o parecer da CAD, que foi favorável à 88 

aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 9 da pauta. 89 

Processo nº 23070.022400/2010-28, de interesse da professora Lisbeth Oliveira, solicitando 90 

avaliação do seu relatório semestral de pós-graduação/Doutorado: A Profa. Angelita relatou o 91 

parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) 92 

conselheiros(as) presentes. Item 10 da pauta. Processo nº 23070.013528/2015-13, de interesse 93 



da professora Lisbeth Oliveira, solicitando progressão por avaliação de desempenho: O Prof. 94 

Daniel relatou o parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado 95 

pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 11 da pauta. Recurso interposto por candidato ao 96 

concurso para professor efetivo na área de Administração de Unidades de Informação, Serviços e 97 

Produtos de Informação: Profa Luciana informa que a comissão constituída fez nova análise dos 98 

pontos, que chegou à conclusão de que a candidata permaneceu na mesma posição. O parecer foi 99 

aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 11-B da Pauta. Homologação do resultado 100 

do concurso para professor efetivo na área de Administração de Unidades de Informação, 101 

Serviços e Produtos de Informação: a Homologação do Resultado do foi aprovada pelos (as) 102 

conselheiros (as) presentes.  Item 12 da  pauta. Alterações na composição da CAD – Comissão 103 

de Avaliação dos Docentes: Profa. Divina comunica que hoje é o seu último dia na CAD. 104 

Informa que o Prof. Daniel também precisa sair, pois irá assumir a Coordenação de Publicidade e 105 

Propaganda. Acrescenta que outros professores podem compor a comissão. Os nomes indicados 106 

ou reconduzidos foram a Profa. Lindsay, o Prof. Arnaldo, a Profa. Solange Franco, o Prof. 107 

Douglas, a Profa. Marina e o Prof. Alfredo. No entanto, não houve uma confirmação desta 108 

composição. Será pauta da próxima reunião. Item 13 da pauta. Alocação de Vaga de Docente 109 

da FIC: Pendências. Após longa discussão, a proposta de cessão da vaga diretamente para o 110 

curso de RP foi aprovada com 30 votos favoráveis, 6 contrários e 5 abstenções. Item 14 da 111 

pauta. Semana de Planejamento Pedagógico e Administrativo - formato e programação: Votação 112 

aprovada para ser na segunda semana do mês de março. Temas gerais: espaço físico, extensão, 113 

Compós, eventos comemorativos. Item 15 da pauta. Semana de Recepção ao Calouro - formato 114 

e programação: Prof. Magno informa que a ideia é realizar no seguinte formato: abertura de 115 

recepção e palestras especificas para os cursos. Segundo dia: NDE e outras atividades. Item 16 116 

da pauta. Eventos comemorativos de 2016 - calendário e propostas preliminares: Prof. Magno 117 

aguarda as propostas das coordenações de curso. Item 17 da pauta. Homologação de novos 118 

coordenadores de cursos de graduação: Prof. Magno informa que a Prof. Andrea assumiu a 119 

coordenação do curso de Biblioteconomia, e que o Prof. Daniel assume a coordenação do curso 120 

de Publicidade e Propaganda a partir de março de 2016. Observa-se que já não há mais quórum. 121 

O Prof. Magno afirmou que os itens da pauta que não puderam ser deliberados por falta de 122 

quórum serão aprovados em ad referendum.  Item 18 da pauta. Oferta de disciplinas para 123 

2016/1: Serão aprovadas em ad referendum. Item 19 da pauta. Comissão de revalidação de 124 

diplomas do curso de Relações Públicas: retirado de pauta por falta de quórum. Item 20 da 125 

pauta. Planos de Trabalhos dos docentes para 2016: Serão aprovadas em ad referendum. Item 126 

21 da pauta. Inclusão de professor no Núcleo Docente Estruturante (NDE) de Biblioteconomia: 127 

Será aprovado em ad referendum. Item 22 da pauta. Alterações no Projeto Pedagógico do 128 

Curso (PPC) de Publicidade e Propaganda: retirado de pauta por falta de quórum. Item 23 da 129 

pauta. Outros assuntos: Prof. Daniel informa que ele, o Prof. Marcilon e o Prof. Lisandro, estão 130 

em um grupo de pesquisa, que propôs que este projeto seja atrelado a outro grupo de pesquisa 131 

em inovação, design, performance e jogos, em uma parceria da FIC com Mídia Lab e com o 132 

Programa de Pós-graduação em Performances Culturais. A Profa. Leticia comunica que o Prof. 133 

Marcilon agora também esta no NDE de seu curso. Apresentou, ainda, as disciplinas do curso de 134 

Direção de Arte (EMAC) que serão ofertadas pelo curso de PP. A Profa. Suely solicita 135 

afastamento para fins de Licença Prêmio. Profa. Eliany relata o pedido de afastamento da Profa. 136 

Luciana Candida para pós-graduação, em nível de doutorado, na Unesp. O Prof. Erinaldo 137 

apresenta seu plano de trabalho para 2016. Nada mais havendo a tratar, eu, João Lúcio Mariano 138 

Cruz, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste 139 

Conselho. 140 


