
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 13/05/2014 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quatorze, 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 Adriane Geralda Alves 3 
do Nascimento, Alexandre Ribeiro Afonso, Alexandre Tadeu dos Santos, Ana Carolina Rocha Pessoa 4 
Temer, Ângela Teixeira de Moraes, Angelita Pereira de Sousa, Carolina Paraguassú, Dalton Lopes 5 
Martins, Daniel Christino, Divina Eterna Vieira Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de 6 
Araújo, Eliseu Vieira Machado Júnior, Flávia Martins dos Santos, Gardene Leão de Castro Mendes, 7 
Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Ferreira Fialho, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz 8 
de Maia, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia Segurado Cortês, Lindsay Borges, Lívia Ferreira de 9 
Carvalho, Lívia Marques Ferrari de Figueiredo, Luciana Cândida da Silva, Luciene de Oliveira Dias, 10 
Luciano Alves Pereira, Marcilon Almeida de Melo, Maria de Fátima Garbelini, Mariana de Paiva Araújo, 11 
Marina Muniz Mendes, Marina Roriz Lousa da Cunha, Nilton José dos Reis Rocha, Ricardo Pavan, 12 
Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta Santos Pereira, Solange Maria Franco, Sônia Cruz Riascos 13 
de Andrade, Suely Henrique de Aquino Gomes, Tiago Mainieri de Oliveira; o representante técnico-14 
administrativo Tessa Monteiro Lettieri. Não compareceram, mas justificaram ausência os professores 15 
Antônio Humberto Severino Ribeiro, Daiana Stasiak, Glayce Rocha Santos Coimbra, João de Melo 16 
Maricato, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Paola Regina Carloni e Rosana Maria Ribeiro Borges. 17 
Não compareceram e não justificaram a ausência os seguintes docentes: Edson Teixeira Álvares Junior, 18 
Lutiana Casaroli, Maria Flora Costa Medeiros, Maria Luiza Martins Mendonça, Martha Izabel de Souza 19 
Duarte, Raquel de Paula Ribeiro e Ruben Darío Jimenez Candia. Item 1 da pauta. Informes. O 20 
presidente do Conselho Diretor informou que enviou a todos, via e-mail, o arquivo “Financiar” contendo 21 
diversos editais para financiamento de projetos de pesquisa e extensão, além de outro arquivo que 22 
contempla os editais da FAPEG. Neste momento um grupo de estudantes do curso de Jornalismo 23 
adentrou ao auditório da FIC, interrompendo a sessão do Conselho Diretor. O estudante Victor Hugo 24 
entrou no recinto batendo uma lata. O estudante Júnior Bueno leu uma nota de protesto em relação à 25 
composição da representação discente no Conselho Diretor. O presidente do colegiado pediu calma aos 26 
estudantes e disse que, no momento oportuno, passaria a palavra a eles. Então, seguiu-se à sessão de 27 
informes. O presidente informou que se encontra aberto o edital do concurso para professor substituto na 28 
área de audiovisual e fotografia, cujas inscrições vão até dia 15 de maio. E pediu a todos que auxiliassem 29 
na divulgação. O professor Nilton J. R. Rocha divulgou a II Jornada Magnífica, que acontecerá no 30 
período de 12 de maio a 12 de junho, quando acontecerá o III Ciclo de Debates, a XIII Oficinas Criativas 31 
Magnífica, a I Mostra Latino-americana de Cinema Popular e mostras fotográficas. Disse que na 32 
oportunidade vão lançar o livro Berra Lobo, a Revista Becos, e na última semana lançarão o portal Berra 33 
Lobo. Divulgou-se, ainda, que os professores Daniel Christino e Maria Francisca Magalhães Nogueira 34 
irão ministrar palestras no clico de debates “Comunicação e Odontologia – a ligação dos saberes”, que 35 
ocorrerá no dia 18 próximo, no auditório da Faculdade de Odontologia da UFG. O professor Edson L. 36 
Spenthof informou que a área de jornalismo realizará mais uma reunião sobre o Projeto Pedagógico de 37 
Curso (PPC), e convidou os professores a participarem dessa atividade. O presidente do Conselho 38 
informou que a Câmara de Graduação aprovou a adesão integral ao SISU (Sistema de Seleção Unificada). 39 
E, caso seja aprovado pelo CEPEC, deverá extinguir o atual vestibular na UFG. Quanto à avaliação de 40 
desempenho do docente pelos discentes, ele sugeriu que os professores estimulassem os alunos a 41 
procederem a avaliação. Para tanto, o sistema permanecerá aberto até o dia 12 de junho. A professora Ana 42 
Carolina R. P. Temer informou sobre o sucesso da delegação enviada à PUC de Brasília, onde ocorreu o 43 
Intercom Centro-Oeste. A Expocom premiou treze trabalhos de alunos da FIC, sagrando-se campeã no 44 
número de prêmios conquistados. Em segundo lugar ficou a Universidade Católica Dom Bosco. A 45 
professora Angelita P. Lima falou sobre a participação na jornada universitária em apoio à reforma 46 
agrária. Os discentes discutiram com as lideranças que acompanharam o evento. Na oportunidade surgiu a 47 
proposta da criação da feira agroecológica. Outro ponto abordado foi a necessidade de enfrentar as 48 
discussões de cunho homofóbico dentro da UFG. O professor Daniel Christino informou que a chapa 49 
ganhadora da ADUFG Sindicato foi a de número um, da qual ele participa como vice-presidente. Quanto 50 
à representação estudantil no Conselho Diretor, o presidente do Conselho, atendendo ao clamor dos 51 
estudantes, abriu a discussão sobre o assunto. Eles protestaram contra a norma que institui a 52 
proporcionalidade de 15% para representação estudantil dentro Conselho Diretor, e reivindicaram 53 
paridade na composição do colegiado, o que suscitou intenso debate. Eles reclamaram um número da 54 
representação discente diferentemente do que postula o Estatuto da UFG. E também pleitearam a 55 
liberação das aulas quando acontecer uma assembleia dos alunos, por exemplo. O presidente do Conselho 56 
afirmou que a composição do Conselho Diretor é definida pelo Estatuto da UFG, que fora aprovado 57 



recentemente pelo Conselho Universitário. Explicou que o Estatuto é como se fosse a Constituição da 58 
Universidade, e, portanto, todos devem respeitar as normas legalmente instituídas pela instância máxima 59 
de deliberação da UFG. Sobre a realização de assembleias estudantis, disse acreditar que haverá 60 
sensibilidade por parte dos professores à causa dos estudantes. Quanto ao pleito da composição da 61 
representação estudantil, acordou-se que os alunos iriam elaborar um documento e encaminhá-lo às 62 
instâncias superiores da Universidade, a fim de verificarem a questão legal. Após essa consulta, a questão 63 
seria trazida novamente para discussão no Conselho Diretor. Após esse acordo, o grupo de estudantes saiu 64 
do auditório. Item 2 da pauta. Aprovação da ata da sessão do Conselho Diretor do dia 16/04/2014. 65 
Seguiu-se à apreciação de processos relatados pelos membros da Comissão de Avaliação Docente/CAD. 66 
Itens 3 e 4 da pauta, progressão por avaliação de desempenho das professoras Maria de Fátima Garbelini 67 
e Suely H. de A. Gomes, foram aprovados por unanimidade. Item 5 da pauta, avaliação parcial do 68 
estágio probatório do professor João de Melo Maricato, foi aprovado por unanimidade. Item 6 da pauta. 69 
Os Planos Trabalho 2014 e 2015 das professores Janaína V. de P. Jordão e Marina R. L. Cunha foram 70 
aprovados por unanimidade. Item 7 da pauta. A homologação de resultado do concurso para professor 71 
efetivo na área de Organização e Tratamento da Informação, em que foi classificada em primeiro lugar a 72 
candidata Laís Pereira de Oliveira, foi aprovada com uma abstenção. Item 8 da pauta. A proposta de 73 
licença capacitação, de interesse da professora Maria de Fátima Garbelini, foi aprovada por unanimidade. 74 
Item 9 da pauta. Propostas ao Programa de Mobilidade Estudantil (PME), de interesse dos estudantes 75 
Lylia Damasceno, Lucas de S. Ataídes (prorrogação) e Adriana Cristina da Silva. Inclusão do pedido de 76 
participação no PME de Mariana Faria Gonçalves Araújo.  A participação e a prorrogação foram 77 
aprovadas. Item 10 da pauta. Nova padronização de horários das aulas na UFG. Os horários matutino, 78 
vespertino e noturno comportarão seis aulas diárias, cada período, a partir do próximo semestre. Devido a 79 
esta ampliação de carga horária, discute-se a possibilidade de começar mais cedo, terminar mais tarde ou 80 
sacrificar o intervalo. A diminuição do intervalo, segundo o presidente do Conselho, deverá ser 81 
efetivamente considerada pela Câmara de Graduação. À oportunidade, a acadêmica Ana Gema solicitou 82 
que todos refletissem com carinho, pois os alunos não conseguiriam chegar às 7h10, e aqueles que 83 
trabalham no período da tarde não poderiam sair das aulas às 12h. De qualquer forma, esse assunto tem 84 
caráter informativo no Conselho Diretor, devendo ser deliberado pela Câmara de Graduação da UFG. 85 
Item 11 da pauta. Critérios para escolha da Coordenação de Curso, conforme prevê o novo Estatuto da 86 
UFG. De acordo com a coordenadora Marina Roriz, a área de Publicidade e Propaganda continuará com a 87 
eleição pelo colegiado. Segundo o coordenador Edson Spenthof, a área de Jornalismo realizará eleição 88 
nos moldes da Reitoria e da Direção da unidade. Segundo a vice-coordenadora Flávia Martins, o curso de 89 
Relações Públicas contemplará o sistema de rodízio, devendo ser professor 40h ou DE. A coordenadora 90 
Luciana Cândida da Silva afirmou que o curso de Biblioteconomia entende que a coordenação caberá a 91 
todos professores, primeiro dependerá da manifestação do interessado, na sequência preferencialmente 92 
doutores e não recém-chegados, exemplo daquele que retorna de um pós-doutorado e tem que ir para a 93 
sala de aula. Ficou pendente o curso de Gestão da Informação. Ficou acordado que os coordenadores 94 
iriam enviar por escrito à direção os critérios para a escolha das respectivas Coordenações de Cursos. 95 
Item 12 da pauta. Comissões organizadoras dos eventos Feicom e Simpósio da Rede Alcar. A Alcar 96 
congrega pesquisadores da área de história da mídia e da imprensa, segundo a professora Ana Carolina R 97 
P Temer. É necessário escolher nomes para comporem a comissão organizadora para este evento que 98 
ocorrerá no segundo semestre. Acordou-se que as coordenações dos cursos encaminharão os nomes à 99 
direção.  Item 13 da pauta. Proposta de criação oficial da Informare Júnior, cuja coordenação 100 
pedagógica contará com o nome da professora Laura V. R. Rezende, foi aprovada. Item 14 da pauta. 101 
Recurso interposto pela Coordenação do Curso de Publicidade e Propaganda contra o resultado da 102 
aplicação do modelo de alocação de vagas de docentes da FIC. A coordenadora do curso de Publicidade e 103 
Propaganda, professora Marina R. L. da Cunha, declarou que, mediante o estudo dos números, detectaram 104 
alguns erros de preenchimentos dos dados no SICAD, afetando, por exemplo, o próprio curso de 105 
Publicidade e Propaganda e, de maneira mais grave, o curso de Jornalismo. Por essa razão, a área de PP 106 
está solicitando a constituição de uma comissão para averiguar e corrigir as distorções verificadas. 107 
Exemplificou que um determinado item não comporta lançamento de fotos individuais, as quais deveriam 108 
ser lançadas em outros campos, que compreende a participação em exposições. Assim, segundo ela, 109 
foram lançados, indevidamente, 1.342 pontos a mais no relatório SICAD do professor Nilton J. R. Rocha. 110 
Continuou dizendo que blog também fora lançado neste item, no entanto, para sites e blogs há uma tabela 111 
específica, outros tipos (item 8), a pontuação que seria um foi então colocada como 22 pontos. Por fim, a 112 
coordenadora esclareceu não se tratar de uma questão diretamente afeita ao professor Nilton J. R. Rocha, 113 
mas sim porque foi o único professor que teve pontuação capaz de alterar todo o quadro de pontuação da 114 
unidade acadêmica, comprometendo o resultado final do modelo de alocação de vagas. O professor 115 
Daniel Christino argumentou que a discussão não é sobre a vaga em si, mas sobre a maneira de 116 
preenchimento do SICAD, em virtude das próprias brechas que o sistema proporciona, mas que não é 117 



alguma coisa ética e legal. Ele argumentou que se trata de uma reflexão sobre o tipo de universidade que 118 
desejam produzir. Ademais, o SICAD era assunto privado, agora o preenchimento equivocado é capaz de 119 
prejudicar outros. A professora Silvana C. S. Pereira questionou o recurso interposto pelo curso de 120 
Publicidade e Propaganda, uma vez que todos os relatórios SICAD já foram aprovados pelo Conselho 121 
Diretor, independentemente da ocorrência ou não de erros de preenchimento.  Declarou ainda o incômodo 122 
por exporem apenas um professor. Acrescentou que os próximos deverão ser todos corrigidos e 123 
orientados, mas que os atuais devem permanecer como estão, a não ser que sejam abertos e verificados 124 
todos os outros SICADs. O professor José Vanderlei Gouveia lembrou que a ideia de se comprovar os 125 
SICADs foi rechaçada há algum tempo atrás por este Conselho. Lembrou de algumas falhas como, por 126 
exemplo, do professor Arnaldo A, T, Junior, licenciado para doutorado, que não aparece como 127 
afastamento para qualificação, e o caso da professora Sônia C. R. de Andrade, que teve que recorrer à 128 
CPPD em virtudes de problemas em seu SICAD. O coordenador da área de Jornalismo, professor Edson 129 
L. Spenthof, disse haver uma diferença entre a fala dos professores Daniel Christino e Marina R. L. da 130 
Cunha em relação à destinação da vaga em disputa. Ele disse concordar com a professora Silvana C. S. 131 
Pereira, ou seja, se fosse que alterar um relatório teria que mexer em todos os SICADs. Complementou 132 
que o curso de Jornalismo decidiu não fazer concurso para a vaga e, sim, pleitear a conversão do regime 133 
de trabalha da Ângela T. de Moraes, de 20h para DE, uma vez que atende aos critérios estabelecidos pela 134 
área. O professor Alexandre R. Afonso declarou ter tido muitas dúvidas, por isto é a favor de uma 135 
comissão e talvez um regimento interno da própria unidade para ficar mais claro a questão do 136 
preenchimento. A professora Flávia M. dos Santos questionou a exclusão dos professores Carlos Eduardo 137 
A. Vianna e Thomaz Roland Hoag no modelo de alocação de vagas. O professor Nilton J. dos R. Rocha 138 
se declarou surpreso, pois ninguém havia lhe falado a respeito desta polêmica. Ele esclareceu que 139 
preencheu como sempre o fez, que era preciso aproveitar a lógica possibilitada pelo sistema. 140 
Exemplificou que a interface pode ser pontuada com 10 pontos, que a entrevista realizada em inglês e 141 
postada em inglês conta 10 pontos, que lançou as fotos que foram produtos gerados em evento científico 142 
nacional.   Acrescentou não se tratar de um conflito de ética, mas de interpretação. A professora Suely H. 143 
A. Gomes falou da necessidade do preenchimento do SICAD em consonância com as normas. A 144 
professora Marina R. L. da Cunha esclareceu que a CPPD está trabalhando nisto e aquilo que não constar 145 
no sistema, deve ser feito em documento à parte e encaminhado à CPPD. O professor Juarez Ferraz de 146 
Maia criticou alguns professores que inflam, artificialmente, o SICAD com dados inverídicos. No 147 
entanto, fez um apelo para que o colegiado não revisasse os relatórios 2013, que já foram aprovados pelo 148 
Conselho Diretor. Que as alterações propostas não retroajam ao ano passado e, sim, que sejam 149 
implementadas a partir do ano corrente. E propôs que se estabelecessem critérios para o preenchimento 150 
dos SICADs 2014. Após intensa discussão, a maioria dos membros do Conselho indeferiu o recurso 151 
interposto pela área de Publicidade e Propaganda, decidindo manter o resultado da aplicação do modelo 152 
de alocação de vagas de docentes. E aprovou a proposta de se criar critérios objetivos para o 153 
preenchimento dos próximos SICADs. Item 15 da pauta. Projetos de pesquisa e extensão não foram 154 
apreciados. Item 16 da pauta. Outros assuntos, nada constou. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa 155 
Monteiro Lettieri, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente 156 
deste conselho.   157 


