
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 13/05/2015 

Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, 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 Costa, Andrea P. dos Santos, Ângela T. 4 

de Moraes, Angelita P. de Lima, Arnaldo A. F. Júnior, Carlos Eduardo V. A. Soares, Claudomilson F. Braga, 5 

Dalton L. Martins, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Douglas F. Cordeiro, Eliany A. de Araújo, 6 

Eliseu Vieira M. Júnior, Flávia M. dos Santos, Goiamérico Felício C. dos Santos, José Vanderlei Gouveia, 7 

Juarez F. de Maia, Laís P. de Oliveira, Lindsay Borges, Lisbeth Oliveira, Luciana Cândida da Silva, Luciene 8 

de Oliveira Dias, Luiz A. Signates Freitas, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Marcel F. Silva, Maria de 9 

Fátima Garbelini, Ricardo Pavan, Rosana Maria R. Borges, Silvana Coleta S. Pereira, Simone Antoniaci 10 

Tuzzo, Solange Maria Franco, Suely Henrique de A. Gomes, Werônica Yamacyra Cordeiro; os 11 

representantes técnico-administrativos: André Roberto C. Neves, João Lúcio M. Cruz, Leonardo Eloi 12 

Carvalho, Roberto Fernandes e Vinícius Dias Melo; os representantes discentes da graduação: Luiz 13 

Domingues Marques e Rhaydrick Sandokhan; e os representantes discentes do mestrado Filipe Reis Dias 14 

de Jesus e Sckarleth Alves Martins. Não compareceram, mas justificaram a ausência: Daiana Stasiak, 15 

Edson Teixeira A. Júnior, João de M. Maricato, Letícia S. Cortês, Luciano Alves Pereira, Lutiana Casaroli, 16 

Marcos Marinho M. de Queiroz, Maria das Graças M. Castro, Maria Flora C. Medeiros, Sálvio Juliano P. 17 

Farias e Tiago Mainieri de Oliveir. Não compareceram, e também não justificaram a ausência: Claudia 18 

Melissa N. dos Santos, Lisandro Nogueira, Marcilon A. de Melo, Maria Francisca M. Nogueira, Murilo G. 19 

Berardo Bueno, Nilton José dos Reis Rocha, Raquel de Paula Ribeiro, Ruben Darío J. Candia e Wolney 20 

Fernandes de Oliveira. Item 1 da pauta. Informes. Intercom Centro-Oeste 2015: profa. Ana Carolina 21 

inicia com a informação de que o evento será em Campo Grande – MS; acrescenta que a discente da 22 

pós-graduação, Sckarleth Alves Martins, está encarregada da lista de alunos que preencherão as vagas 23 

do ônibus; diz que há preferência no ônibus para quem vai apresentar trabalho e concorrer a prêmios; 24 

lembra que a FIC possui tradição em levar prêmios no evento. Prof. Magno afirma que a lista já conta 25 

com 38 interessados. Concursos para professores efetivos em andamento: Prof. Magno informa que há 26 

dois concursos em aberto para a área de Biblioteconomia e que as inscrições vão até dia 29/05. Visita in 27 

loco de avaliadores do MEC/Inep: Profa. Luciana relata a visita do MEC in loco, que ocorreu nos dias 04 e 28 

05 de maio; comenta que no primeiro dia foi uma visita nos ambientes administrativos e acadêmicos; 29 

afirma que em conversa com professores que atuaram no curso nos últimos três anos, foi cobrada a 30 

participação dos professores que não são vinculados ao curso na efetiva aprovação dos planos de ensino 31 

do colegiado; fala que alguns planos de ensino não contemplam obras clássicas; comunica que outra 32 

questão são as pastas dos professores contendo documentos pessoais de titulação e qualificação; 33 

informa que outro ponto analisado foi a disciplina de Libras; informa que outro ponto questionado 34 

refere-se à carga horária das disciplinas, cuja hora/aula deve ser de 60 minutos, conforme legislação 35 

vigente. Acrescenta que houve pontos positivos, como os TCCs e a política de estágio; problematiza a 36 

avaliação do docente por 04 alunos, numa turma de 50, e opina que deve haver um trabalho de 37 

conscientização dos alunos; comunica que os alunos falaram que não têm recebido feed back das 38 

avaliações que fazem; sugere que esse feed back deve ser documentado; informa que as atividades 39 

complementares devem ser mais descritivas; afirma que está otimista e que a nota da avaliação do MEC 40 

sai até sexta-feira. O Prof. Claudomilson compartilha que o curso de Relações Públicas, assim como o 41 

curso de Jornalismo, passa por uma reformulação em seu PPC; informa da necessidade de disciplinas 42 

transdisciplinares, tais como a disciplina de Libras; informa da cobrança para que o PPC contemple 43 

disciplinas de Meio Ambiente e assuntos étnico-raciais; fala que há a possibilidade de que a disciplina 44 

seja ofertada à distancia, em até 20% da carga horaria, se constar no PPC e Plano de Ensino; alerta para 45 

a necessidade de se atender as exigências curriculares; questiona o fato de que as portarias emitidas 46 



pela PROGRAD não estarem atribuindo carga horária; propõe um mecanismo na Unidade, com uma 47 

Certidão de Ata validando a carga horária semanal; fala que RP e Biblioteconomia não fazem prova do 48 

ENADE, e a Comissão do MEC é a única oportunidade para avaliar os cursos. O Prof. Juarez pergunta 49 

sobre os planos de ensino, e informa que no Jornalismo o arquivo eletrônico e físico desapareceram. A 50 

Profa. Luciana informa que o formulário prévio encaminhado pela comissão previu apenas os Planos de 51 

2015/1, com ementa, metodologia, avaliação detalhada, bibliografia básica e complementar; acrescenta 52 

que foi na Biblioteca Central verificar o acervo. O Prof. Juarez afirma que os planos de ensino devem 53 

estar compatíveis com o acervo. A Profa. Luciana informa que, se houver acréscimo de nova bibliografia, 54 

deve-se alterar no PPC; ela fala que as pastas dos professores devem conter dados pessoais, currículo 55 

Lattes e documentos de posse no serviço público federal; complementa que o Diário de Classe deve ser 56 

impresso, com frequência, nota e plano de ensino com cronograma. O Prof. Vanderley propõe que a 57 

avaliação pelos discentes seja feita por amostragem e também quantitativa, e que isso seja 58 

encaminhado à Reitoria. A Profa. Rosana fala da necessidade de esclarecer aos alunos da importância da 59 

avaliação; acrescenta que a própria universidade deve encontrar um meio de que o estudante faça a 60 

avaliação; traz a informação de na PUC a avaliação é realizada pelo sistema, de forma que o estudante 61 

não realiza o acesso antes de responder a avaliação. O Prof. Magno fala que pode encaminhar proposta 62 

semelhante à Comissão de Avaliação Institucional (CAVI). A Profa. Eliany pede que seja registrado o voto 63 

de louvor à Profa. Luciana pelo empenho e dedicação pessoal e profissional ao curso de 64 

Biblioteconomia. O Prof. Magno reitera as saudações à profa. Luciana e à Profa. Fátima, informando que 65 

as mesmas pediram autorização para trabalhar na FIC, em pleno feriado, por conta da visita do MEC. A 66 

Profa. Luciana agradece a todas as pessoas que participaram do processo e entende que esse deve ser o 67 

papel do professional. Aula Magna do Mestrado em Comunicação: Profa. Ana Carolina relata que 68 

recebeu o Prof. José Luis Braga, que é colaborador antigo do Programa de Pós-Graduação em 69 

comunicação, já tendo feito visita antes e avaliado o programa; acredita que a Aula Magna foi de grande 70 

proveito para os alunos; convida todos a participarem de outros trabalhos com o professor; informa 71 

também que conversou com professores sobre a possibilidade do Encontro da Compós ser realizada em 72 

Goiânia, em 2016, ano em que se completa 25 de Compós. A Profa. Silvana fala que Jornalismo também 73 

organizará um evento nacional – o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo – e a PUC sediará o 74 

Intercom Centro-Oeste. A Profa. Ana Carolina comunica que fomos sondados a realizar o Congresso da 75 

Alaic, mas que essa proposta ainda será apreciada. III Jornada Magnífica: Prof. Nilton não está presente 76 

para dar informe. Modelo de Alocação de Vagas de Docentes: o Prof. Magno informa que a FIC foi 77 

contemplada com uma vaga a mais, decorrente da aposentadoria do Prof. Thomas R. Hoag, e que esta 78 

vaga retornará para o curso que a originou, conforme prevê Instrução Normativa da FIC. Comunica que 79 

devemos, no entanto, aguardar a homologação dessa vaga pelo CONSUNI. Prof. Magno informa que não 80 

foi rodado o modelo da outra vaga que está em disputa, porque os dados dos RADOCs 2014 ainda não 81 

foram consolidados; informa que o Prof. Colemar afirmou que só pode rodar quando terminar de toda a 82 

universidade. Resolução sobre cotas na pós-graduação: a Profa. Luciene, que também é coordenadora 83 

de Ações Afirmativas da UFG, informa que o Programa de Pós-Graduação em Sociologia apresentou seu 84 

edital com previsão de cotas, e o então pró-reitor José Alexandre decidiu não acatar a mesma política 85 

para toda a UFG, e repassou a avaliação para uma comissão, que elaborou uma minuta de resolução 86 

para que fosse adotada por toda universidade; a comissão apresentou a proposta que passou em todas 87 

as instâncias da UFG, e foi aprovada no CONSUNI, prevendo cotas para pretos, pardos e indígenas, com 88 

a ressalva de que caberá a cada Programa regulamentar internamente o cumprimento de tal Resolução. 89 

O Prof. Magno informa que a UFG é a  primeira universidade no país a aprovar cotas nos Programas de 90 

Pós-Grduação. A Profa. Luciene informa que, com a criação da Coordenadoria de Assuntos Afirmativos 91 

(CAAF), foi publicado um edital com bolsas para estudantes que entraram sem cotas, mas com esse 92 

perfil. A Profa. Andrea lembra que hoje é o dia do aniversário da Profa. Fátima e do Prof. Nilton. A Profa. 93 

Luciana informa que, aproveitando o bolo, pede-se para que seja lembrado também o aniversário do 94 

Prof. Magno no mês de maio. Todos então cantam “Parabéns pra você”. O  Prof. Magno pede que Prof. 95 

Alfredo Costa se apresente, já que é a primeira vez que ele participa de uma reunião do Conselho 96 



Diretor da FIC. O Prof. Alfredo agradece as boas-vindas, diz que vem da UFMT, onde foi pioneiro do 97 

curso de Jornalismo, que já formou três turmas, e está a disposição para parcerias e para esclarecer 98 

eventuais dúvidas. Item 2 da pauta. Aprovação de ata da sessão do Conselho Diretor do dia 16/04/2015; 99 

aprovado com retificação na linha 23, a constar que a Profa. Maria das Graças M. Castro justificou sua 100 

ausência. Item 3 da pauta. Processo nº 23070.004051/2015-77, de interesse da professora Marina Roriz 101 

R. L. Cunha, solicitando promoção por avaliação de desempenho: Profa. Divina relata que a docente 102 

obteve nota 10,0 de avaliação da diretoria e que alcançou a nota global exigida, bem como as exigências 103 

estabelecidas, assim sendo, a CAD é pela aprovação de sua promoção por avaliação de desempenho; 104 

Aprovado. Item 4 da pauta. Processo nº 23070.004232/2014-12, de interesse da professora Janaína 105 

Vieira de Paula Jordão, solicitando progressão por avaliação de desempenho: Profa. Lindsay relata que a 106 

docente obteve nota 10,0 de avaliação da diretoria e que alcançou a nota global exigida, bem como as 107 

exigências estabelecidas, assim sendo, a CAD é pela aprovação de sua progressão por avaliação de 108 

desempenho; Aprovado. Item 5 da pauta. Processo nº 23070.004000/2015-45, de interesse da 109 

professora Simone Antoniaci Tuzzo, solicitando progressão por avaliação de desempenho: Prof. Daniel 110 

relata que a docente obteve nota 10,0 de avaliação da diretoria e que alcançou a nota global exigida, 111 

bem como as exigências estabelecidas, assim sendo, a CAD é pela aprovação de sua progressão por 112 

avaliação de desempenho; Aprovado. Item 6 da pauta. Processo nº 23070.004570/2015-35, de 113 

interesse da professora Divina Eterna Vieira Marques, solicitando promoção por avaliação de 114 

desempenho: Profa. Fátima relata que a docente obteve nota 10,0 de avaliação da diretoria e que 115 

alcançou a nota global exigida, bem como as exigências estabelecidas, assim sendo, a CAD é pela 116 

aprovação de sua progressão por avaliação de desempenho; Aprovado. Item 7 da pauta. Processo nº 117 

23070.002095/2013-09, de interesse da professora Thalita Sasse Fróes, solicitando avaliação de 118 

relatório semestral de afastamento para o Doutorado: Prof. Goiamérico relata que a referida professora 119 

cumpriu com o plano de estudos, bem como atendeu as exigências da resolução pertinente, sendo, 120 

portanto, o parecer favorável. Aprovado; Item 8 da pauta. Processo nº 23070.5462/2014-07, de 121 

interesse do professor Alexandre Ribeiro Afonso, referente à avaliação de estágio probatório: retirado 122 

de pauta porque ainda não passou pela avaliação da CAD. Item 9 da pauta. Processo nº 123 

23070.002742/2015-36, de interesse do acadêmico Daniel Resende Del’Acqua, interpondo recurso 124 

contra indeferimento de aproveitamento de disciplina do curso de Publicidade e Propaganda: a Profa. 125 

Luciene relata o parecer elaborado pela comissão responsável, o qual indeferiu o recurso contra 126 

indeferimento de aproveitamento de disciplina do curso de publicidade e propaganda; Aprovado. Item 127 

10 pauta. Novos membros do NDE de Relações Públicas: Prof. Milson relata a nova composição do 128 

Núcleo Docente Estruturante – NDE – do curso de Comunicação Social, habilitação em Relações 129 

Públicas, com ele como Presidente e com os seguintes professores como membros: Prof. Tiago Mainieri 130 

de Oliveira, Profa. Simone Antoniaci Tuzzo, Profa. Lutiana Casaroli, Profa. Gardene Leão e Profa. Flávia 131 

Martins; Aprovado. Item 11 da pauta. Alterações no projeto pedagógico do curso de Especialização em 132 

Letramento Informacional: a Profa. Suely informa que em relação ao curso de Especialização em 133 

Letramento Informacional, modalidade EAD, houve necessidade de alterar alguns pontos, como 134 

reestruturação do corpo docente, que foi reduzido para 12, por conta de desligamentos para outras 135 

unidades e outras saídas por alegação de excesso de trabalho; informa que a proporcionalidade atende 136 

à resolução pertinente e que a qualificação também atende; comunica que há ainda a alteração de 137 

carga horária das disciplinas do eixo técnico, o que não altera a carga horária do curso; aprovado. Item 138 

12 da pauta. Programa de Mobilidade Estudantil (PME), de interesse dos estudantes Karollina Sousa 139 

Lopes e Larissa Silveira Vallim: Prof. Daniel relata que a comissão é pelo deferimento da participação da 140 

discente Karollina Sousa Lopes no Programa de Mobilidade Estudantil (PME), para a Universidade 141 

Federal do Espírito Santo, para cursar disciplinas no segundo semestre de 2015 e no primeiro semestre 142 

de 2016; Profa. Luciana relata que a comissão é favorável à participação da discente Larissa Silveira 143 

Vallim, do curso de Biblioteconomia, no Programa de Mobilidade Estudantil (PME), para cursar 144 

disciplinas na Universidade de Brasília (UnB), no segundo semestre de 2015; aprovados. Item 13 da 145 

pauta. Feicom 2015/Semana de Comunicação e Informação da FIC/UFG: programação, inscrições, 146 



balanço parcial dos GTs, divulgação, mobilização e controle de frequência: Prof. Magno avisa que já 147 

enviou a programação; opina que conseguimos uma ótima programação e pede ajuda na divulgação; 148 

lembra que é um evento da Unidade Acadêmica, e não da direção. O Prof. Alfredo pergunta se as 149 

inscrições são abertas para a comunidade e Prof. Magno diz que sim, mas observado o limite da 150 

capacidade da sala. A Profa. Solange pergunta se terá aula no período. Prof. Magno diz que não, mas 151 

que as atividades do evento equivalem às aulas, portanto, são atividades letivas. A Profa. Solange 152 

lembra que tem uma experiência negativa com a lista de frequência de determinados eventos. O Prof. 153 

Magno propõe que seja feita lista por disciplina. Profa. Rosana propõe que a lista de disciplinas é de 154 

responsabilidade do professor, e que a Direção fique com a responsabilidade da lista geral para a 155 

emissão de certificados; Profa. Solange endossa parcialmente, pois há outro problema, que e o horário 156 

da disciplina. Prof. Magno avisa que o certificado será enviado em arquivo .pdf por e-mail. Prof. Juarez 157 

propõe que cada curso, quando for organizar um evento, planeje o calendário junto com outros 158 

eventos, para não prejudicar a carga horária letiva; diz estar preocupado para fechar o semestre; 159 

informa que as Coordenações de Curso, mais a Direção, deveriam compatibilizar os eventos. Prof. 160 

Alexandre fala que na quarta oferece uma disciplina de Núcleo Livre, e os outros alunos não poderiam 161 

ser obrigados. O Prof. Magno informa que poderá haver problemas pontuais, mas que a Feicom é um 162 

evento anual, que vem sendo discutido há anos e que está no planejamento da faculdade, tendo sido 163 

aprovado em reunião do CD. Sobre as listas de frequência propõe modelo misto, com controle do 164 

professor e controle geral de cada sala onde ocorrer atividade da Feicom. Item 14 da pauta. Edital CT-165 

Infra: proposição de subprojeto multiusuário contemplando as áreas de Comunicação, Música e Artes 166 

Cênicas (FIC e EMAC): Prof. Magno informa que a PRPI resolveu fazer uma chamada diferente, que antes 167 

era por demanda espontânea, e as Humanas eram prejudicadas em relação as áreas de Biológicas e 168 

Exatas; informa que está em andamento um subprojeto com a Emac, com laboratório multiusuário, com 169 

interface com varias áreas do conhecimento; são equipamentos caros, cujo valor mínimo é de R$ 170 

350.000,00; diz que a equipe deve ser constituída por professores doutores; Profa. Eliany informa que 171 

recebeu o email da PRPI e surgiu a ideia de grandes laboratórios multiusuários, que estariam 172 

contemplados no subprojeto 9 - Artes Cênicas, Música e Comunicação; informa que conversou com o 173 

coordenador de pesquisa da Emac; acrescenta que o Noé, diretor da Faculdade de História, fez contato 174 

perguntando se poderia participar da reunião para o núcleo de pesquisa de acervos fotográficos da 175 

unidade no subprojeto; relata que ficou animada por ver três unidades querendo trabalhar juntas, e que 176 

a verba poderá chegar a R$ 1,5 milhão, e que a criação de acervos digitais poderiam ser apoiadas pelo 177 

subprojeto; opina que o nosso problema é de ordem política, pois o grupo do ICB vem com 3 ou 4 cursos 178 

juntos para chegar a um produto final; acredita que é preciso se inteirar sobre o que está ocorrendo em 179 

outras unidades, como a Faculdade de História, que deve trabalhar com o conceito de Humanidades 180 

Digitais. A Profa. Ana Carolina diz que o edital CT-Infra privilegia as ciências duras; informa que se 181 

começou a discutir a possibilidade das Ciências Humanas serem mais importantes, e que é oportunidade 182 

de se criar um ponto de convergência de diversos cursos, criar um acervo que facilitasse o acesso às 183 

fontes, registro das mídias, ampliar o registro da memória de bairros, o que beneficiaria a cobertura 184 

jornalística; Profa. Ana Carolina diz que se trata de um acervo de consulta, mas uma vez pronto pode ter 185 

vários usos; Profa. Rosana avisa que se tiver um projeto bem escrito, sem buraco na intersecção, a UFG 186 

tem história de conseguir muito recurso, então, opina que teremos muitas chances; Profa. Ana Carolina 187 

avisa que o projeto não pode ser inferior a R$ 100.000,00; comunica que a Faculdade de Física sabe 188 

como fazer, já conhece a redação, e nós ainda estamos buscando o caminho; Profa. Ângela informa que 189 

o Museu da Imagem pode se beneficiar; Profa. Eliany informa que o drama do equipamento também é a 190 

assistência técnica. Prof. Leonardo Eloi comenta que o CT-Infra é interessante para a Unidade; informa 191 

que no Estúdio, após a reorganização, um dos aspectos foi de olhar para o acervo histórico do Estúdio, 192 

com a produção de alunos e professores; acrescenta que esse acervo foi separado, em parceria com a 193 

aluna Iunete, a qual assistiu parte do material, o catalogou, e que, agora, na segunda etapa, conta com o 194 

Prof. Alexandre; informa que foram encontradas películas de filmagens da construção da faculdade, que 195 

há fita beta com filmagens de feiras livres de anos atrás; prof. Magno informa que fica feliz que as ideias 196 



estão sendo canalizadas para o campo da Memória Digital; informa que se conseguirmos construir um 197 

subprojeto nessa área, será de importância para varias áreas; prof. Vanderley informa que participou do 198 

Museu das Ciências da UFG, e que é importante que cada instituto tenha seu espaço museístico; 199 

informa que precisamos não apenas de um lugar, mas de uma atitude política de preservação da 200 

memória; Profa. Lisbeth chama a atenção para a fotografia, pois há um acerco grande e fragmentado; 201 

informa que conversou com outros professores para a recuperação de material; comunica o registro de 202 

um projeto de extensão para recuperar acervo nas duas unidades; e lembra que há o projeto do técnico-203 

administrativo Rodolfo Fracalossi; Prof. Alexandre alerta que o projeto deve ser uma área 204 

multidisciplinar, e que, por exemplo, indexar uma fotografia e um vídeo, assim como escolher palavras-205 

chave, precisa de pessoal com conhecimento na área de Informática, e, também de linguística. O Prof. 206 

Magno informa que os professores podem se dirigir à Profa. Eliany e à Profa. Ana Carolina para tratar do 207 

assunto; Profa. Eliany fala que do dia 18 até 15/06 corre o prazo para enviar os nove subprojetos; 208 

informa que ocorrerá, a partir da mala direta, o repasse de informações gerais. Item 15 da pauta. 209 

Projetos de pesquisa e extensão: Profa. Eliany Alvarenga de Araujo relata o Projeto de Pesquisa 210 

“Laboratório de Produção de Tecnologias e Metodologias”, sob sua coordenação; Profa. Lisbeth relata o 211 

Projeto de Pesquisa “Uma ferramenta de comunicação a serviço da sustentabilidade”, sob sua 212 

coordenação; Prof. Daniel relata o estatuto de criação da agência júnior do curso de Comunicação Social 213 

– habilitação em Publicidade e Propaganda, sob a supervisão pedagógica da Profa. Letícia Segurado 214 

Côrtes, com a denominação de “Ponto Comunicação”, a ser sediada no prédio dos Laboratórios 215 

Integrados de Comunicação e Informação  – LABICOM; projetos e estatuto aprovados. Item 16 da pauta. 216 

Outros assuntos. O discente Vinicius informa que realizará palco aberto durante a Feicom, com 217 

exposição de fotografias, feira de trocas e apresentações culturais. Nada mais havendo a tratar, eu, João 218 

Lúcio Mariano Cruz, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente 219 

deste Conselho.  220 


