
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 14/10/2015 

Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e quinze, 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, Ângela T. de Moraes, Angelita P. de Sousa, Arnaldo A. F. Júnior, Claudomilson F. 5 

Braga, Daiana Stasiak, Dalton L. Martins, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Douglas 6 

F. Cordeiro, Flávia M. dos Santos, Goiamérico Felício C. dos Santos, José Vanderlei Gouveia, 7 

Juarez F. de Maia, Laís P. de Oliveira, Laura Vilela R. Rezende, Letícia S. Cortês, Lindsay 8 

Borges, Luciana Cândida da Silva, Luciana Serenini, Luciene de Oliveira Dias, Luiz Carlos do 9 

Carmo Fernandes, Lutiana Casaroli, Marcel F. Silva, Marcilon A. de Melo, Marcos Marinho M. 10 

de Queiroz, Maria de Fátima Garbelini, Murilo G. Berardo Bueno, Ricardo Pavan, Rosana Maria 11 

R. Borges, Sálvio Juliano P. Farias, Silvana Coleta S. Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Suely 12 

Henrique de A. Gomes, Wolney Fernandes de Oliveira; os representantes técnico-13 

administrativos João Lúcio M. Cruz e Vinícius Dias Melo; a representante discente do mestrado 14 

Sckarleth A. Martins; não compareceram os(as) representantes discentes da graduação; e não 15 

compareceram, mas justificaram a ausência, os(as) representantes docentes Ana Carolina R. P. 16 

Temer, Edson Teixeira A. Júnior, Gardene Leão de C. Mendes, João de M. Maricato, Lisandro 17 

Nogueira, Lisbeth Oliveira, Nilton J. dos Reis Rocha e Solange M. Franco; Não compareceram 18 

os(as) professores(as), Carlos Eduardo V. A. Soares, Eliany A. de Araújo, Eliseu Vieira M. 19 

Júnior, Luciano A. Pereira, Luiz A. Signates Freitas, Maria das Graças M. Castro, Maria Flora C. 20 

Medeiros, Maria Francisca M. Nogueira, Ruben Darío J. Candia, Tiago Mainieri de Oliveira e 21 

Werônica Y. Cordeiro. Item 1 da pauta. Informes. Cerimônia de Colação de Grau de cursos da 22 

FIC: Prof. Magno informou que hoje, dia 14/10, às 20h, haverá colação de grau de quatro cursos 23 

da FIC. Datas-limite definidas pela PROAD: Prof. Magno repassou os prazos definidos em 24 

portaria pela PROAD, sendo dia 20/10 o último prazo para pagamento de bolsas, hospedagem, 25 

publicações, ressarcimento, transporte, etc; e 23/10 último dia para pagamentos de diárias e 26 

passagens; Eleições para a Coordenação do PPGCOM: Prof. Magno comunicou que a Profa. Ana 27 

Carolina e o Prof. Claudomilson foram reconduzidos à Coordenação e Vice-Coordenação, 28 

respectivamente, do PPGCOM; 12º Conpeex: Prof. Magno trouxe a informação de que o evento 29 

ocorrerá nos dias 19, 20 e 21/10, conforme programação completa no portal da UFG. Prof. 30 

Claudomilson perguntou sobre a possibilidade de salas disponíveis no Centro de Aulas para 31 

atividades de aula durante o período do evento. Prof. Magno respondeu que o Centro de Aulas 32 

está à disposição do Conpeex. Acrescentou ainda que cada professor tem a liberalidade de dar 33 

aula, em consenso com os estudantes. Profa. Angelita solicitou a manutenção das aulas de 34 

segunda-feira, devido ao elevado número de feriados que recaíram nesse dia da semana. SEMIC 35 

- IX Seminário de Mídia e Cidadania e VII Seminário de Mídia e Cultura: Prof. Claudomilson 36 

apresentou o evento, orientando que a SEMIC ocorrerá nos dias 8 e 9/12, e que as submissões de 37 

trabalho irão até o dia 26/10. VIII Café com Leitura e III Seminário de Leitura: Profa. Andrea 38 

apresentou o evento, que acontecerá dia 20/11, e informou que as submissões de trabalho vão até 39 

dia 30/10, além de indicar que a página do Café com Leitura pode ser acessada pelo site da FIC. 40 

ENGI 2015 - Encontro Nacional de Gestão, Políticas e Tecnologias da Informação: Prof. 41 

Arnaldo informou que o curso de GI está organizando o II ENGI, nos dias 23 e 24/11. 42 

Acrescentou que as submissões de trabalho vão até o dia 20/10, com possibilidade de extensão, e 43 

que o sítio de acesso está no ar, e que o evento irá premiar os melhores relatos de experiência. 44 

Jornalismo 50 anos: preparativos: Profa. Angelita pontuou que no dia 28/09/16 o curso de 45 



Jornalismo completará 50 anos de história, sendo um dos cursos mais antigos da UFG. 46 

Esclareceu que em duas reuniões da área foi desenhada a programação, com propostas, entre as 47 

quais um evento por mês alusivo aos 50 anos, e uma vasta produção de ações alusivas aos 50 48 

anos, sendo uma delas o prêmio de Jornalismo Wilmar Alves, jornalista cassado pela ditadura, 49 

oposição sindical, vinculado às questões de cidadania e direitos humanos no Jornalismo. 50 

Complementou que o evento deve envolver discentes, docentes e demais interessados e que 51 

lançará a programação no dia 25/11. Novo Calendário Acadêmico da UFG: Prof. Magno relatou 52 

que o calendário foi discutido na Câmara Superior de Graduação, que aprovou a proposta para a 53 

próxima reunião do CEPEC, que ocorrerá na sexta-feira. Acrescentou que, entretanto, na reunião 54 

da Câmara já foram pontuadas algumas grandes datas, sendo elas, preliminarmente: aulas de 55 

5/10 até 19/12; recesso de 20/12 a 17/01; com aulas recomeçando no dia 18/01 e estendendo-se 56 

até 07/03, de forma a fechar o ano letivo de 2015. Transmitiu a informação do Prof. Luis Melo, 57 

Pró-reitor de Graduação, de que devem ser ministrados 100 dias letivos por semestre. Pontuou 58 

que não foi possível retomar as aulas no início de Janeiro devido às reclamações de agendamento 59 

de férias.  Acrescentou que há proposta de que o novo período para férias ocorra de 08/03 a 60 

07/04, mas lembrou de que estas datas estão sujeitas a alteração no CEPEC. Profa. Suely 61 

comunicou que irá propor outra alteração. Profa. Angelita avisou que irá à reunião, como 62 

suplente de um membro do IESA, e a recomendação será antecipar o calendário de Janeiro em 63 

uma semana. Calendário atualizado de reuniões do Conselho Diretor: Prof. Magno apresentou o 64 

novo calendário atualizado do CD com sessões ordinárias nos dias 17/11/15, pela tarde, 65 

17/12/2015, pela manhã, e 04/02/2016, pela tarde. Alteração de férias dos servidores: Prof. 66 

Magno argumentou que a alteração ou não das férias agendadas dependerá do novo calendário 67 

acadêmico, portanto, solicitou que aguardemos o fechamento do calendário. Outros: Profa. 68 

Angelita informou sobre a premiação do trabalho “Além da Inclusão: ações afirmativas no curso 69 

de Jornalismo da UFG”, da discente Marisa, orientada pela Profa. Luciene, trabalho vencedor 70 

em 1º lugar no prêmio SBPC Goiás, na categoria Ciências Sociais Aplicadas. Profa. Lindsay 71 

comunicou que haverá reunião da CAEX, terça, 14h, na sala dos professores. Item 2 da pauta. 72 

Aprovação de atas do Conselho Diretor das sessões de 30/06/2015 e 14/08/2015: Foram 73 

aprovadas sem alterações. Item 3 da pauta. Novas exigências e normas de estágio – 74 

participação do professor Lawrence Gonzaga Lopes, coordenador geral de Estágios da UFG: o 75 

professor Lawrence informou que a UFG, por meio da PROGRAD, possui uma coordenação 76 

geral de estágio, e uma política de estágio prevista em resoluções e no regulamento, e que, além 77 

disso, há a legislação federal que normatiza o estágio. Mencionou também que o estágio 78 

obrigatório está contido na matriz curricular do curso, no formato de disciplinas. Afirmou que a 79 

relação de estágio, tanto no estágio obrigatório quanto no não obrigatório, se estabelece quando 80 

há a observância de três requisitos básicos: o termo de compromisso, o plano de atividades e o 81 

estudante estar matriculado no curso.  Alertou que o estágio não obrigatório é opcional ao aluno, 82 

mas deve estar respaldado por uma política no PPC do curso. Além disso, indicou que o curso 83 

deve regulamentar o estágio no sentido de dizer o momento em que o estudante pode estagiar. 84 

Ainda sobre o estágio não obrigatório falou que cada curso define sua interdisciplinaridade. 85 

Falou ainda da figura do professor orientador, seja no estágio curricular obrigatório, seja no não 86 

obrigatório. Opinou que, na prática, a figura do professor orientador acaba recaindo na 87 

coordenação de estágio. Orientou que cada curso comece as discussões internas em como 88 

proceder com a questão. Comunicou que no site da PROGRAD tem o menu estágio, sempre 89 

atualizado, com os contatos enviados pelos cursos e documentos necessários. Avisou que 90 

recentemente foi atualizado o formulário do Termo de Compromisso Coletivo para estágio 91 

obrigatório. Explicou que no novo modelo são emitidas três vias do termo de compromisso, 92 

sendo que uma via deve ser arquivada na coordenação de estágio, uma via fica com o estudante, 93 



e uma via fica com a concedente do estágio, de forma a tentar reduzir a burocracia respeitando a 94 

legalidade. Prof. Claudomilson perguntou sobre a possibilidade de estágio dentro da própria 95 

universidade. Prof. Lawrence pontuou que a UFG vê com bons olhos o estágio interno, mas 96 

alertou a necessidade dos cursos não perderem de vista o mercado de trabalho. Informou sobre as 97 

alterações em regulamentos da UFG, e sobre pequenas mudanças no RGCG. Profa. Andrea 98 

questionou que, apesar da necessidade da figura do professor orientador, no termo de 99 

compromisso, não prevê a assinatura do professor orientador. Lawrence esclareceu que não há 100 

necessidade, ele só assinará o relatório e o plano de atividades. Profa. Silvana perguntou sobre o 101 

estágio fora da atividade fim. Lawrence informou que esta política é definida pelo curso. Prof. 102 

Magno argumentou que, apesar da lei prever a figura do orientador, na prática esta figura acaba 103 

sendo exercida pelo coordenador de estágio, e a partir disso, perguntou como o prof. Lawrence 104 

vê esta questão. O Prof. Lawrence informou que essa pergunta foi pauta de discussão, e a 105 

orientação é a de que cada curso defina a questão. Pontuou que em alguns cursos, no seu NDE, e 106 

após homologação no CD, ocorrem rodízios. Prof. Lawrence informou que nas agências de 107 

integração ocorria muito do estudante chegar ao local do estágio e não exercer atividade na sua 108 

área de estudo, pois o pessoal dos recursos humanos da concedente de estágio que definia o 109 

plano de estágio. Prof. Lawrence concluiu que a UFG inverteu esta ordem, para que o professor 110 

orientador possa participar do plano de estágio, e que tem funcionado em alguns cursos. Item 4 111 

da pauta. Processo nº 23070.009035/2015-71, de interesse do professor Alexandre Tadeu dos 112 

Santos, solicitando progressão por avaliação de desempenho: A Profa. Lindsay Borges relatou o 113 

parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) 114 

conselheiros(as) presentes. Item 5 da pauta. Processo nº 23070.007568/2015-18, de interesse da 115 

professora Letícia Segurado Côrtes, solicitando promoção por avaliação de desempenho: A 116 

Profa. Lindsay Borges relatou o parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi 117 

aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 6 da pauta. Processo nº 118 

23070.009308/2015-87, de interesse da professora Lisbeth Oliveira, solicitando progressão por 119 

avaliação de desempenho: O Prof. Daniel Christino relatou o parecer da CAD, que indeferiu a 120 

solicitação da Profa. Lisbeth Oliveira. O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) 121 

presentes. Item 6-A da pauta (Incluído pelo Prof. Daniel Christino). Processo nº 122 

23070.005700/2014-76, de interesse do professor Edson Teixeira Alves Júnior, solicitando 123 

progressão por avaliação de desempenho: O Prof. Daniel Christino relatou o parecer da CAD, o 124 

qual indeferiu a solicitação do Prof. Edson Teixeira Alves Júnior. O parecer foi aprovado 125 

pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 7 da pauta. Processo nº 23070.004255/2015-16, de 126 

interesse do professor Édson Spenthof, solicitando retribuição por titulação: O Prof. Daniel 127 

Christino, em seu relato, afirmou que o processo não poderia – por enquanto – ser deferido 128 

porque estava faltando anexar a tese de Doutorado. Sugeriu-se, então, retirar o processo de pauta, 129 

decisão acatada pelo relator e pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 8 da pauta. Processo nº 130 

23070.026006/2012-21, de interesse da Profa. Ana Rita Vidica Fernandes, solicitando avaliação 131 

de relatório semestral de afastamento para pós-graduação: A Profa. Letícia Côrtes leu o parecer 132 

da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as)  133 

presentes. Item 9 da pauta. Novo Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Relações Públicas: 134 

Prof. Claudomilson apresentou o novo PPC do curso de RP, o qual atende às novas diretrizes 135 

curriculares, políticas inclusivas e aumento de carga horária. O novo PPC de RP foi aprovado 136 

por unanimidade pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 10 pauta. Participação da docente 137 

Maria Luiza Martins de Mendonça no Programa de Professor Voluntário da UFG, com atuação 138 

no PPGCOM: O Prof. Goiamérico Felício relatou o parecer da Coordenação do PPGCOM 139 

favorável à participação da referida docente no Programa de Professor Voluntário do PPGCOM. 140 

O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 11 da pauta. Homologação de 141 



resultado de processo seletivo para professor substituto na área Criação Publicitária, Audiovisual 142 

e Fotografia: a homologação foi aprovada. Item 12 da pauta. Termo de Cooperação entre a 143 

FIC/UFG e o Laboratório Líber da UFPE: Prof. Dalton esclareceu que se trata de uma 144 

cooperação do curso de GI com o Laboratório Líber da UFPE, que prevê cooperação na rede de 145 

acervos, compartilhamento de informação, gerenciamento eletrônico de objetos digitais, uso de 146 

tecnologias e equipamentos para digitalização, troca de professores visitantes e alunos. O 147 

referido prof. frisou que este é um passo intermediário, que ainda depende de apresentação para 148 

as respectivas reitorias. Informou que o prazo de vigência da cooperação será de dois anos, com 149 

possibilidade de prorrogação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as). Item 13 da pauta. Normas 150 

complementares de reabertura de concurso para professor efetivo na área de Administração de 151 

Unidades de Informação, Serviços e Produtos de Informação: Profa. Luciana relatou que em três 152 

editais anteriores não conseguiram o perfil almejado. Informou que, desta vez, flexibilizaram o 153 

perfil do(a) candidato(a) com a exigência mínima de Mestrado. Aprovadas pelos(as) 154 

conselheiros(as). Item 14 da pauta. Cessão do professor Lisandro Magalhães Nogueira ao 155 

Governo do Estado de Goiás para assumir o cargo de Chefe de Gabinete de Gestão do Centro 156 

Cultural Oscar Niemeyer, com ônus para o cessionário: Profa. Angelita relatou que as 157 

negociações vêm sendo feitas desde julho, e que dia 29 de setembro foram oficializadas. 158 

Aprovado pelos(as) conselheiros(as). Item 15 da pauta. Normas Complementares de processo 159 

seletivo para professor substituto à vaga do professor Lisandro Magalhães Nogueira: Aprovado 160 

pelos(as) conselheiros(as). Item 16 da pauta. Planos de ensino de disciplinas para 2015/2: 161 

Profa. Luciana, de Biblioteconomia, informou que houve reunião de área antes do início das 162 

aulas para aprovar os planos de ensino das disciplinas de 2015/2, e que, no entanto, não houve 163 

quórum. Profa. Letícia, de PP, pontuou que haveria uma reunião do NDE, mas não possível 164 

ocorrer. No entanto, alguns professores encaminharam e foram apreciados: Produção 165 

Audiovisual I e Produção Audiovisual II, do Prof. Alexandre Tadeu dos Santos; Pesquisa de 166 

Opinião e Mercado, Comportamento do Consumidor e Tópicos em Marketing, do Prof. Luiz 167 

Carlos do Carmo Fernandes; Planejamento Gráfico Visual, do Prof. Wolney Fernandes; e Ética 168 

da Comunicação, do Prof. Magno Medeiros. Profa. Angela, do curso de Jornalismo, informou 169 

que receberam os planos de todos os docentes, que há termos a serem sanados, porém, foram 170 

considerados aprovados pela área. Prof. Dalton, de GI, comunicou que a reunião do NDE será 171 

realizada posteriormente. Representante de RP não estava presente no momento. Aprovados os 172 

planos apresentados aos conselheiros(as). Item 17 da pauta. Plano de Trabalho do professor 173 

Marcilon Almeida de Melo: Aprovado. Item 18 da pauta. Plano de Trabalho da professora Laís 174 

Pereira de Oliveira: Aprovado. Item 19 da pauta. Projeto pedagógico do curso de extensão 175 

“Normalização de Trabalhos Acadêmicos”: Profa. Suely argumentou que o curso objetiva 176 

atender demanda de compreensão das normas ABNT entre docentes, discentes, técnico-177 

administrativos e outros profissionais interessados; comunicou que o curso será EAD, trimestral, 178 

com carga horária de 64h. Aprovado pelos(as) conselheiros(as). Item 20 da pauta. Projetos de 179 

extensão: Seminário Comunicação Pública e Cidadania, coordenado pelas professoras Angelita 180 

Pereira de Lima e Daiana Stasiak: Profa. Angelita submeteu a proposta do projeto, informando 181 

que o Seminário será realizado de 25/11 a 26/11, trazendo a discussão da Comunicação Pública 182 

no Brasil e sua relação com a Cidadania. Aprovado pelos(as) conselheiros(as). Item 21 da 183 

pauta. Outros assuntos: Profa. Letícia informou que a PROGRAD enviou um e-mail informando 184 

sobre o formulário de oferta de vagas nas disciplinas, e solicitou os números de vagas a serem 185 

ofertadas para preenchimento. Informou que PP tem duas vagas de preenchimento a serem 186 

ofertadas para 2016/1 e pediu aprovação, o que foi aprovado pelos(as) conselheiros(as). Nada 187 

mais havendo a tratar, eu, João Lúcio Mariano Cruz, lavrei a presente ata que, após lida e 188 

aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho.  189 


