
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 24/03/2015 

Aos vinte e quatro dias do mês de março 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, Andrea P. dos Santos, Ângela T. de Moraes, 4 

Angelita P. de Sousa, Arnaldo A. F. Júnior, Claudia Melissa N. dos Santos, Claudomilson F. 5 

Braga, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Douglas F. Cordeiro, Eliany 6 

A. de Araújo, Eliseu Vieira M. Júnior, Gardene Leão de C. Mendes, João de M. Maricato, José 7 

Vanderlei Gouveia, Juarez F. de Maia, Laís P. de Oliveira, Letícia S. Cortês, Lindsay Borges, 8 

Luciana Cândida da Silva, Luciene de Oliveira Dias, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Marcel 9 

F. Silva, Marcilon A. de Melo, Maria de Fátima Garbelini, Nilton José dos Reis Rocha, Raquel 10 

de Paula Ribeiro, Ricardo Pavan, Rosana Maria R. Borges, Sálvio Juliano P. Farias, Silvana 11 

Coleta S. Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Suely Henrique de A. Gomes, Tiago Mainieri de 12 

Oliveira, Wolney Fernandes de Oliveira e Werônica Yamacyra Cordeiro; os representantes 13 

técnico-administrativos João Lúcio M. Cruz e Vinícius Dias Melo; os representantes discentes da 14 

graduação Thaís Gabrielly Fernandes Sousa, Ariel Rodrigues Franco, Rhaydrick Sandokhan; e a 15 

representante discente do mestrado Sckarleth Alves Martins. Não compareceram, mas 16 

justificaram a ausência, Edson Teixeira A. Júnior, Flávia M. dos Santos, Filipe Reis Dias de 17 

Jesus, Lisandro Nogueira, Maria das Graças M. Castro e Solange Maria Franco. Não 18 

compareceram os professores, Ana Carolina R. P. Temer, Carlos Eduardo V. A.i Soares, Dalton 19 

L. Martins, Edson Luiz Spenthof, Goiamérico Felício C. dos Santos, Laura Vilela R. Rezende, 20 

Leonardo Eloi, Lisbeth Oliveira,  Luiz A. Signates Freitas, Lutiana Casaroli, Maria Flora C. 21 

Medeiros, Maria Francisca M. Nogueira, Maria Luiza M. Mendonça, Ruben Darío J. Candia, e 22 

Murilo G. Berardo Bueno. Item 1 da pauta. Informes. Novos(as) professores(as) substitutos(as). 23 

Profa. Werônica Yamacyra Cordeiro se apresenta; Prof. Luiz Carlos do Carmo Fernandes se 24 

apresenta; SIGAA: problemas técnicos. O Prof. Magno informa que os problemas técnicos 25 

persistem e que por isso o item volta à pauta. Informa que a direção da FIC já encaminhou vários 26 

memorandos à PROGRAD cobrando soluções, e que um dos problemas é que os alunos das 27 

diferentes habilitações do curso de Comunicação Social estão sendo interpretados pelo sistema 28 

como parte de um único conjunto, o que ocasiona confusões, como os casos de alunos de 29 

Jornalismo constarem como alunos de Relações Públicas; traz a informação de que a Reitoria se 30 

posicionou e pediu paciência até que seja superado o processo de adaptação, e que existem 31 

técnicos trabalhando diuturnamente para resolver o problema; Programa de Formação em 32 

Pesquisa. O prof. Magno informa que a PRPI está promovendo o evento, que contou com 33 

palestra de professora do UFRJ, e que a próxima palestra será dia 15/04, proferida pela Profa. 34 

Clorinda, e na sequência haverá palestras com Prof. Ivan Barbosa da UFMG e com Prof. Luiz 35 

Mauricio da UFG; Festival Perro Loco. O Prof. Juarez Maia apresenta o festival de cinema 36 



universitário latino americano, que está na quinta edição, a realizar-se no Centro Cultural da 37 

UFG, na praça universitária, às 18h30, de quinta-feira a domingo, com programação o dia todo. 38 

O prof. Juarez anuncia que o cinema chileno será homenageado nesta edição, apresenta o folheto 39 

e convida a todos; III Seminário do Coletivo de Mulheres da Comurg. A Profa. Luciene informa 40 

que a Coordenadoria de Ações Afirmativas – CAAF/UFG – em conjunto com o Núcleo de 41 

Pesquisa, Ensino e Extensão em Jornalismo e Diferença realizará a atividade em coordenação 42 

com o Coletivo de Mulheres da Comurg e o Coletivo de Mulheres Negras Dandara do Cerrado. 43 

A atividade ocorrerá no auditório da FIC, no dia 26/03, e o encerramento será um ato público; 44 

Calendário TCC 2015/1. A Profa. Rosana afirma que cada coordenador de TCC precisa chegar 45 

num acordo sobre o calendário, conforme havia sido estabelecido. O Prof. Magno esclarece que 46 

a Profa. Rosana encaminhará as pendências por email; Indicação de trabalhos para a Expocom. 47 

O Prof. Magno informa que enviou por email a divulgação do evento e informa que o prazo para 48 

indicação de trabalhos vai até o dia 17/04, no site do Intercom. A Profa. Luciene esclarece que a 49 

coordenação já tem a senha para fazer as indicações dos alunos a concorrer; Outros informes. O 50 

Prof. Magno informa que o Espaço das Profissões foi adiado, e que não ocorrerá mais em abril, 51 

sendo previsto para setembro; o Prof. Daniel informa sobre o comunicado da Adufg acerca da 52 

necessidade de ratificação da assembleia que criou o sindicato, datada de 2011, devido à 53 

mudança na legislação que passou a ser exigir a ratificação da assembleia que criou o sindicato 54 

local. Informa que a ratificação ocorrerá dia 08/04, aberta a todos os professores da UFG, e que o 55 

professor pode votar presencialmente na assembleia ou delegar o direito do voto através de 56 

procuração. Informa que os interessados em votar por procuração o procurem ou procurem a 57 

Profa. Rosana. Item 2 da pauta. Aprovação de ata da sessão do Conselho Diretor do dia 58 

27/02/2015. Retificações na alínea 136: a pedido do Prof. Carlos Eduardo leia-se “opina que o 59 

plano de trabalho foi sequer analisado e que a comissão se baseou num parecer de dois anos 60 

atrás, o qual indeferiu um pedido de cessão enquanto o que é solicitado é um afastamento”; na 61 

alínea 117: a pedido da Profa. Luciana leia-se “precisaria antes aprovar”; e na alínea 157, onde 62 

está escrito “Prof. Marcilon” leia-se “Prof. Douglas”. Aprovado. Item 3 da pauta. Processo nº 63 

23070.013687/2014-29, de interesse do prof. Dalton Lopes Martins, solicitando avaliação de 64 

estágio probatório. Profa. Fátima relata que o referido professor alcançou a pontuação exigida e 65 

que a CAD é favorável, tendo notas 10,0 pela CAD, 8,8 discente, 104 intelectual. Aprovado; 66 

Item 4 da pauta. Processo nº 23070.014416/2013-18, de interesse do professor Ricardo Pavan, 67 

solicitando avaliação de estágio probatório. Profa. Fátima relata que o referido professor 68 

alcançou a pontuação exigida e que a CAD é favorável, tendo nota 10,0 da CAD, discente 8.6, 69 

intelectual 9.72. Aprovado; Item 5 da pauta. Processo nº 23070.019331/2011-56, de interesse 70 

do professor João de Melo Maricato, solicitando avaliação de estágio probatório. Prof. Daniel 71 

relata que o referido professor alcançou a pontuação exigida e que a CAD é favorável, sendo 72 

avaliado com nota 10,0 pela CAD, 10,0 pela Chefia, 9,8 pelo corpo discente, 244,0 de produção 73 



intelectual, obtendo média final 9,8. Aprovado o relatório parcial; avaliado o relatório final com 74 

nota final de 9,65. Aprovado; Item 6 da pauta. Processo n° 23070.005520/2012-22, de interesse 75 

da professora Gardene Leão de Castro Mendes, solicitando avaliação de estágio probatório. Prof. 76 

Daniel relata que a referida professora alcançou a pontuação exigida e que a CAD é favorável, 77 

sendo avaliada com nota 10,0 pela CAD, 10,0 pela Chefia, 9,78 pelo corpo discente, 122,0 de 78 

produção intelectual, obtendo média final 9,95. Aprovado o relatório parcial; avaliado o relatório 79 

final com nota final de 9,88. Aprovado; Item 7 da pauta. Processo nº 23070.008125/2012-00, 80 

de interesse do professor Alexandre Tadeu dos Santos, solicitando avaliação de estágio 81 

probatório. Retirado de pauta; Item 8 da pauta. Processo nº 23070.023595/2014-57, de interesse 82 

do professor Juarez Ferraz de Maia, solicitando promoção por avaliação de desempenho. Profa. 83 

Fátima relata que o referido professor alcançou a pontuação exigida e que a CAD é favorável, 84 

tendo nota 10,0 da CAD, 9,0 no ensino, 9,0 ensino geral, 10,0 na direção e 9,4 na avaliação 85 

discente. Aprovado; Item 9 da pauta. Processo nº 23070.023199/2014-20, de interesse do 86 

professor Lisandro Magalhães Nogueira, solicitando progressão por avaliação de desempenho. 87 

Profa. Fátima relata que o referido professor alcançou a pontuação exigida e que a CAD é 88 

favorável, tendo 10,0 da CAD, ensino 260, intelectual 59,0 direção 9,6 e discente 9,4. Aprovado; 89 

Item 10 pauta. Processo nº 23070.002199/2015-77, de interesse da professora Silvana Coleta S. 90 

Pereira, solicitando progressão por avaliação de desempenho. Profa. Fátima relata que a referida 91 

professora alcançou a pontuação exigida e que a CAD é favorável, tendo nota 9,9 da Diretoria 92 

CAD, discente 9,5, e demais pontos atingiu a pontuação necessária. Aprovado; Item 11 da 93 

pauta. Processo nº 23070.013843/2014-51, de interesse da professora Lívia Ferreira Carvalho, 94 

solicitando progressão por avaliação de desempenho. Profa. Fátima relata que a referida 95 

professora alcançou a pontuação exigida e que a CAD é favorável, tendo notas 9.2 intelectual e 96 

direção e 9,9 discente. Aprovado; Item 12 da pauta. Processo nº 23070.002932/2015-53, de 97 

interesse do prof. Eliseu Vieira Machado Júnior, solicitando progressão por avaliação de 98 

desempenho. Retirado de pauta; Item 13 da pauta. Processo nº 23070.017865/2013-18, de 99 

interesse da professora Janaína V. P. Jordão, solicitando avaliação de relatório semestral de 100 

afastamento para o doutorado. Prof. Alexandre relata que a referida professora cumpriu com 101 

rigor o plano de estudos, bem como apresentou respeitável produção de pesquisa, devidamente 102 

publicada, sendo, portanto, o parecer favorável. Aprovado; Item 14 da pauta. Processo nº 103 

23070.002095/2013-09, de interesse da professora Thalita Sasse Fróes, solicitando avaliação de 104 

relatório semestral de afastamento para Doutorado. Retirado de pauta; Item 15 da pauta. 105 

Processo nº 23070.016945/2014-29, de interesse do prof. Alexandre R. Afonso, solicitando 106 

revisão de notas de avaliação atribuídas pelo corpo discente. Prof. Arnaldo relata que a comissão 107 

chegou ao parecer de que não foi identificado no referido processo avaliativo nenhuma 108 

irregularidade de forma ou conteúdo, e, nesse sentido, a comissão considera que os pedidos 109 

feitos pelo docente, no processo, não encontram previsão na norma que regulamenta a matéria, 110 



ademais, a comissão ressalva que o docente ainda possui cinco semestres letivos para ser 111 

avaliado pelos discentes antes do encerramento de seu estágio probatório, e, pelo exposto, a 112 

comissão é pelo indeferimento do pedido do docente. O prof. Alexandre esclarece que, em 113 

relação à avaliação de 2014/1, não pode concordar com vários itens que não correspondem à 114 

realidade, dando como exemplo o critério da “assiduidade”, onde foi avaliado com 1,5 de nota, e, 115 

no entanto, não faltou a nenhum dia da disciplina de Sistemas de Informação, conforme 116 

comprovável por diário. Do mesmo modo, recebeu nota muito baixa na questão da publicação de 117 

outros tipos de avaliação, mesmo tendo comprovações de que deu seminário e liberou para 118 

congressos. Relata ainda é a questão da sua imagem profissional que está em jogo; Profa. 119 

Angelita relata que já houve casos precedentes onde processos desconsideraram a avaliação, que 120 

é solidária à reivindicação, que concorda com os argumentos do Prof. Alexandre, mas que não 121 

acredita que a imagem profissional fica manchada no processo, pois se trata de um processo 122 

pendular. O Prof. Arnaldo esclarece que a comissão se ateve ao que foi pedido no processo, de 123 

cancelamento da avaliação e um pedido de reavaliação, e que não consta nenhum indício ou 124 

vício que possa invalidar esta avaliação, e que se o professor tem algum indício deveria ter 125 

anexado ao processo para apreciação; O Prof. Alexandre diz que foi montado um dossiê com 126 

todos os comprovantes, contendo diário, pedidos de seminário, e-mails, e que este dossiê foi 127 

encaminhado. Profa. Rosana fala que os professores podem discordar do processo de avaliação, 128 

mas que a resolução vigente não menciona nada a respeito de cancelamento ou reavaliação, diz 129 

que a comissão fez uma busca minuciosa e que não foi encontrada jurisprudência sobre o caso. 130 

Prof. Alexandre diz que pode haver outros documentos que legislam sobre o caso, segundo 131 

informações do Prof. Jefone, o qual conhece muito da legislação. Profa. Angelita pede 132 

esclarecimentos sobre o que a legislação diz acerca de casos omissos como este. Prof. Arnaldo 133 

diz que o caso não se enquadra em caso omisso, pois não houve problema na avaliação, tendo 134 

ocorrido de forma regular. Profa. Suely questiona o que seria a forma regular. Prof. Arnaldo diz 135 

que forma regular é aquela em que existem as turmas cadastradas no nome do professor, os 136 

alunos matriculados junto a essas disciplinas, e ao final do semestre os alunos procedem à 137 

avaliação discente do professor pelo sistema. Profa. Suely pergunta, então, como proceder se a 138 

avaliação não corresponder à realidade do que ocorreu. Prof. Arnaldo diz que, nesse caso, o Prof. 139 

deve anexar toda a documentação que comprove os itens em que não concordou com a 140 

avaliação. Prof. Daniel interpreta que como não há na lei a possibilidade de cancelamento, a 141 

comissão teria indeferido o pedido por esta razão. Prof. Arnaldo diz que a comissão está 142 

indeferindo o pedido porque o que o professor pediu não procede. Profa. Suely fala que se a lei 143 

não diz anda, a lei é omissa. Prof. Alexandre opina que, nesse caso, o Consuni deve julgar. Profa. 144 

Rosana diz que a legislação não trata a questão, e que o procedimento de avaliação é on-line, 145 

justamente por haver motivo para não ser presencial. Profa. Rosana informa que já tivemos, num 146 

passado recente, um caso de um professor que reprovou no probatório, e que o Conselho Diretor 147 



deliberou por anular uma avaliação e refazer a outra. Prof. Alexandre diz que o Consuni deve 148 

julgar. Profa. Rosana diz que a própria CAV diz que o CD pode decidir. O prof. Alexandre pede 149 

para que o assunto seja mais discutido e que uma instância superior possa apreciar. Prof. Magno 150 

esclarece que se o pedido não for aprovado no CD, cabe recurso à Câmara de Graduação, se for 151 

indeferido na Câmara, cabe recurso ao Plenário do CEPEQ, e, se for indeferido, cabe ainda 152 

recurso ao Consuni, que é a última instância. O discente Rhaydrick Sandokhan fala que como o 153 

professor está muito preocupado com a imagem, o prolongamento do processo trará maior 154 

prejuízo a essa imagem, e fala que, caso for cancelada a avaliação e os alunos puderem 155 

comparecer novamente, podem reavaliar negativamente o professor de novo, e que discorda do 156 

pedido; questiona no caso um aluno discordar da nota que o professor o avaliou se há 157 

necessidade deste aluno entrar na justiça por isso. O Prof. Alexandre esclarece que se o aluno se 158 

sentir injustiçado cabe recurso nas instâncias internas e também nas externas. O Professor 159 

Alexandre informa que não se trata de questão de vaidade, e que avaliação é algo sério, pois 160 

julga a vida profissional das pessoas. Prof. Vanderley fala que já foi avaliado por dois alunos que 161 

o “zeraram” em avaliação no SICAD, ficando com média de 0,25, e, que, no ano seguinte teve 162 

outra avaliação feita por dois ou três alunos em que tirou 9,8. Coloca que não irá ficar 163 

preocupado com as avaliações discentes e de alguns técnico-administrativos, pois caso contrário 164 

teria desistido da profissão. Prof. Magno coloca o parecer da comissão em votação. Aprovado 165 

com 18 votos favoráveis, 02 votos contrários e 13 abstenções. Item 16 da pauta. Aprovação dos 166 

demais Planos de Ensino de Disciplinas 2015. Prof. Magno fala que na última sessão do CD os 167 

planos de dois cursos foram aprovados e nesta serão apresentados os demais. Prof. Claudomilson 168 

relata os planos de ensino das disciplinas do curso de Relações Públicas; Profa. Luciana relata os 169 

do curso de Biblioteconomia; e Profa. Letícia esclarece que há uma pendência na disciplina de 170 

Mercadologia, do curso de Publicidade e Propaganda, pois o professor ainda não assumiu. 171 

Aprovados; Item 17 da pauta. Feicom 2015. Indicação de palestrantes, proposição de GT’s, 172 

minicursos, oficinas, mostras e exposições. Prof. Magno apresenta o cartaz do VIII FEICOM, 173 

produzido pelo técnico-administrativo André Roberto; diz que enviou, por e-mail, um formulário 174 

para sugestões de GT’s e propostas de atividades. O Prof. incentiva a participação e pede que o 175 

formulário com a sugestão seja encaminhado para o e-mail “feicom.2015@gmail.com”. O Prof. 176 

esclarece ainda que a comissão organizadora estará recebendo proposições de GT’s, oficinas, 177 

minicursos, mostras e exposições até 31/03, e que quanto à submissão de trabalhos o prazo vai 178 

de 06/04 a 24/04. Informa ainda que a coordenação de Jornalismo já indicou um palestrante, 179 

Antônio Fausto Neto (Unisinos), a coordenação de PP indicou Daniel Solero (mídias interativas), 180 

a coordenação de GI indicou Paulo Januzi, e a coordenação de biblioteconomia informa que já 181 

há indicação e que encaminhará via e-mail. Profa. Luciana pergunta sobre o modelo dos artigos. 182 

Profa. Luciene pergunta se há limite de GT’s. Prof. Magno informa que o edital completo ainda 183 

será discutido. Item 18 da pauta. Indicação de novo membro para o Núcleo Docente 184 



Estruturante (NDE) de Jornalismo. Prof. Sálvio passa a integrar o NDE de Jornalismo. 185 

Aprovado. Item acrescido na pauta. Processo nº 23070.012062/2013-69, de interesse do 186 

professor Rubem Borges Teixeira Ramos, solicitando aprovação do relatório parcial de 187 

afastamento para doutorado. Profa. Eliany relata que o referido professor cumpriu as exigências 188 

legais e o parecer é favorável. Aprovado; Item 19 da pauta. Aprovação dos relatórios SICAD 189 

2014. Profa. Luciana fala que a comissão fez a avaliação de todos os SICADS da FIC; fala ainda 190 

que os do curso de Biblioteconomia foram preenchidos em conformidade com a legislação, 191 

tendo, porém, a professora substituta Martha Duarte que não preencheu, e, por decisão da 192 

comissão, a Profa. Sônia, que saiu da universidade, e a Profa. Janaína, vão permanecer. Mas 193 

quanto ao preenchimento do SICAD não houve problemas, exceto ajustes de carga horária 194 

contratada versus executada. Prof. Claudomilson diz que na área de RP todos os professores 195 

preencheram os SICADs, inclusive a Profa Lívia e a Profa. Grace, que antes de se desligarem da 196 

universidade fizeram o preenchimento. Com relação ao preenchimento houve algumas 197 

inconsistências em relação à carga horária contratada e carga horária executada, mas os 198 

professores já autorizaram o ajuste desse item, e há algumas incorreções, sobretudo, alocação de 199 

informações, mas no conjunto o curso preencheu os SICADs sem grandes transtornos; Profa. 200 

Letícia informa que de PP entram na rodada o do Prof. Thomaz, que se aposentou, mas não 201 

preencheu o SICAD, e que teve dois casos das professoras substitutas Profa. Marina Muniz e 202 

Profa. Mariana, que não completaram todo o período de contrato, porque pediram desligamento. 203 

Além disso, informa que teve casos de ajustes de hora contratada e hora executada, e de outras 204 

atividades, tendo sido necessário alguns ajustes da Profa. Raquel e Prof. Murilo, e em relação ao 205 

SICAD do Prof. Carlos Eduardo não vai entrar na rodada; Profa. Luciene informa que no 206 

Jornalismo todos os professores apresentaram SICADs, mas há alguns casos especiais, como da 207 

Profa, Lisbeth, que encontrava-se afastada para doutorado, e do Prof. Lisandro, que teve um 208 

afastamento também, e duas professoras substitutas, Profa. Paola e Profa. Carolina Paraguassu, 209 

que não ficaram até o fim do ano. Relata ainda que atenção maior da comissão para a área de 210 

Jornalismo foi com relação ao SICAD do prof. Nilton José, que se habilitou a sentar novamente 211 

com a direção para reformular algumas questões propostas pela comissão, o que já foi realizado; 212 

Profa Eliany informa que no curso de GI todos os SICADS foram aprovados, e agradece o 213 

empenho da comissão no processo, vivendo a transparência; informa que o processo foi iniciado 214 

em dezembro de 2012. Prof. Claudomilson fala que foi um processo intenso. Relatórios SICADs 215 

aprovados; Item 20 da pauta. Homologação de composição da Comissão de Aplicação do 216 

Modelo de Alocação de Vagas de Docentes da FIC. Prof. Magno informa que a comissão é 217 

composta pela Profa. Letícia, representando Publicidade e Propaganda, Profa. Luciana 218 

representando Biblioteconomia, Profa. Luciene representando Jornalismo, Prof. Claudomilson 219 

representando Relações Públicas, Profa. Eliany representando Gestão da Informação e Prof. 220 

Magno representando a Direção. Homologação da comissão aprovada; Item 21 da pauta. 221 



Validação dos relatórios SICAD para fins de rodagem do Modelo de Alocação de Vagas de 222 

Docentes da FIC. Aprovada; Item 22 da pauta. Projetos de Pesquisa e Extensão. Prof. Ricardo 223 

Pavan apresenta o projeto “Doutores da Bola”, que transmite jogos in loco nos estádio de 224 

futebol, há 14 anos na forma de disciplina, e que agora passa a ser projeto de extensão; Profa. 225 

Lutiana apresenta dois projetos de extensão. Irá recadastrar o projeto “Plano Estadual de 226 

Resíduos Sólidos”, com o intuito de conseguir um bolsista, e reitera o caráter de extensão do 227 

projeto, informando da realização de cinco audiências públicas no interior do Estado. E o outro 228 

no nome da Profa. Flávia, que é o “Pequi Mecânico”, que consiste na prestação de serviços de 229 

relações públicas para um projeto de robótica. Projetos aprovados. Nada mais havendo a tratar, 230 

eu, João Lúcio Mariano Cruz, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada 231 

pelo presidente deste Conselho.  232 


