
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 30/06/2015 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze 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 Alexandre Tadeu dos 3 
Santos, Alfredo José Lopes Costa, Andréa Pereira dos Santos, Ângela Teixeira de Moraes, Angelita 4 
Pereira de Sousa, Arnaldo Alves Ferreira Júnior, Cláudia Melissa N. dos Santos, Claudomilson Fernandes 5 
Braga, Dalton Lopes Martins, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna Vieira Marques, Douglas 6 
Farias Cordeiro, Eliany Alvarenga de Araújo, Flávia Martins dos Santos, Gardene Leão de Castro Mendes, 7 
João de Melo Maricato, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Laís Pereira de Oliveira, Letícia 8 
Segurado Cortês, Lindsay Borges, Lisandro Magalhães Nogueira, Luciana Cândida da Silva, Luciene de 9 
Oliveira Dias, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Lutiana Casaroli, Marcel Ferrante Silva, Marcilon Almeida 10 
de Melo, Maria Flora Costa Medeiros, Murilo Gabriel Berardo Bueno, Nilton José dos Reis Rocha, Raquel 11 
de Paula Ribeiro, Ricardo Pavan, Rosana Maria Ribeiro Borges, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana 12 
Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Solange Maria Franco, Tiago Mainieri de Oliveira; os 13 
representantes estudantis Ariel Rodrigues Franco e Luiz Domingues Marques. Não compareceram, mas 14 
justificaram a ausência os professores Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Edson Teixeira Álvares Junior, 15 
Eliseu Vieira Machado Júnior, Luiz Antônio Signates Freitas, Maria das Graças Monteiro Castro, Maria de 16 
Fátima Garbelini, Maria Francisca Magalhães Nogueira e Suely Henrique de Aquino Gomes. Não 17 
compareceram os professores Alexandre Ribeiro Afonso, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, 18 
Luciano Alves Pereira, Marcos Marinho M. de Queiroz, Rubén Darío Jiménez Candia, Werônica Yamacyra 19 
Cordeiro e Wolney Fernandes de Oliveira. Antes de iniciar a sessão ordinária do Conselho Diretor, o 20 
professor Magno Luiz Medeiros da Silva perguntou se havia algum conselheiro disposto a elaborar a ata 21 
da mesma, pois, em virtude da greve dos servidores técnico-administrativos, não havia quem a fizesse. A 22 
professora Rosana Maria Ribeiro Borges se voluntariou à função. Em seguida, o professor Magno Luiz 23 
Medeiros da Silva deu início à reunião. Item 1 da pauta. Informes. Nova edição da revista Comunicação 24 
& Informação: o professor João de Melo Maricato informou que a nova edição desse periódico já está 25 
online, reiterando que o mesmo tem conseguido manter a sua periodicidade, bem como tem adquirido 26 
reconhecimento nas suas áreas de atuação. Prêmios no Intercom Centro-Oeste: a professora Luciene de 27 
Oliveira Dias relatou que docentes do Curso de Jornalismo e de Relações Públicas estiveram presentes 28 
no evento, participando de mesas-redondas e de painéis. Além disso, ressaltou que dos quatro alunos 29 
de Jornalismo que estavam concorrendo na Expocom, três foram premiados, sendo eles: Lucas Botelho 30 
(categoria Jornal Impresso, com o Jornal Samambaia); Elisama Ximenes (categoria agência de notícias, 31 
com a Agência Moara) e Kaito Campos (categoria jornalismo literário, com o áudio perfil sobre uma 32 
estudante da UFG com deficiência visual). Em seguida, a professora Rosana Maria Ribeiro Borges 33 
destacou a importância dos docentes incentivarem os estudantes de graduação a participarem do 34 
Intercom regional, especialmente com apresentação de trabalhos no Intercom Júnior e na Expocom, 35 
ressaltando ainda que, no próximo ano, o evento será realizado em Goiânia, com organização da PUC e 36 
participação da UFG. Números da Feicom 2015: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva apresentou os 37 
números da Feicom 2015. Foram 14 GTs, cerca de 100 comunicações científicas, 10 minicursos, 10 38 
oficinas, 6 conferências, 6 mesas-redondas e palestras, 10 exposições e mostras de trabalhos 39 
acadêmicos, 5 apresentações artísticas e vivências, cerca de 30 monitores e centenas de alunos 40 
inscritos. Segundo o presidente do Conselho, esses números revelam o êxito do evento. Em seguida, o 41 
professor José Vanderlei Gouveia sugeriu que na próxima FEICOM haja outro sistema de controle das 42 
inscrições nos minicursos, a fim de evitar que aconteçam atropelamentos e equívocos na inscrição 43 
online dos participantes. O professor Magno Luiz Medeiros da Silva informou que, para o próximo ano, 44 
um novo sistema está sendo pensado, inclusive com a participação dos professores do Curso de Gestão 45 
da Informação. Disse também que, dentro de uma semana, espera entregar todos os certificados da 46 
Feicom, cuja emissão está lenta em virtude da greve dos servidores técnico-administrativos. Subprojeto 47 
do CT-Infra 2015: o Professor Magno Luiz Medeiros da Silva informou que o subprojeto número 9 do CT-48 
Infra 2015 está em elaboração, e envolve a FIC, a EMAC e a FH nas áreas de produção audiovisual, 49 
mídias integradas, memória e humanidades digitais, compondo a Rede de Criação, Documentação e 50 
Difusão da Memória Cultural. Greve dos servidores técnico-administrativos: o professor Magno Luiz 51 
Medeiros da Silva informou que a greve dos servidores técnico-administrativos deste ano está muito 52 



forte e atinge 100% dos que estão lotados na FIC. Por isso, o encerramento do semestre letivo conta 53 
com inúmeras dificuldades, uma vez que a unidade sequer conta com o coordenador técnico-54 
administrativo. Informou ainda que as negociações com o Ministério do Planejamento, Orçamento e 55 
Gestão estão emperradas, e não se sabe qual será o desfecho da greve. Indicativo de greve dos 56 
professores: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva informou que na assembleia dos professores 57 
realizada no dia 25 de junho, foi aprovado o indicativo de greve para 1 de agosto, caso o MPOG não 58 
apresente uma proposta que possa ser apreciada pelos professores. A professora Rosana Maria Ribeiro 59 
Borges complementou dizendo que a referida assembleia já decidiu pela greve a partir de 1º de agosto, 60 
o que foi reafirmado pelo professor Nilton José dos Reis Rocha, com acréscimos referentes ao corte de 61 
verbas da UFG por parte do Governo Federal, que não se chega ao final do ano com o orçamento que se 62 
tem. O professor Magno Luiz Medeiros da Silva disse que, na reunião dos diretores da UFG, ocorrida na 63 
semana passada, o clima foi de apreensão e perplexidade com o corte de 47% de recursos de capital e 64 
com o corte de 10% de recursos de custeio, o que indica que as contas da universidade não fecham o 65 
ano, a não ser que se busque alteração do cenário com recursos adicionais de custeio para poder pagar 66 
as contas de 2015, por meio de mobilização da Andifes, por exemplo. Disse ainda que não vê viabilidade 67 
em recuperar os recursos de capital e que informou que no contexto da greve, o DMP comunicou ontem 68 
que estão interrompidos os principais serviços, por meio do comunicado DMP 06/2015. O DMP somente 69 
está fazendo os processos de licitação e pregão que já foram autuados e que estão em andamento. A 70 
professora Solange Maria Franco perguntou se o sistema garantirá as matrículas em julho e o professor 71 
Magno Medeiros informou que sim e que os coordenadores já estão lançando as disciplinas no sistema, 72 
ou seja, os alunos poderão fazer a matrícula normalmente. O professor Juarez Ferraz de Maia levantou a 73 
problemática sobre a distribuição das salas, que todo semestre apresenta inúmeras dificuldades. A 74 
respeito do assunto, o professor Magno Medeiros disse que não existem salas para todas as disciplinas, 75 
e que, este ano, mais de 40 disciplinas na UFG ficaram sem salas. Diante disso, apontou que seria 76 
oportuna a realização de uma reunião com os coordenadores de Curso para que se debata e encaminhe 77 
o assunto. O professor Claudomilson Fernandes Braga disse que os coordenadores possuem autonomia 78 
zero para distribuir as salas, porque os coordenadores lançam no sistema, mas a PROGRAD não respeita 79 
o que os coordenadores sugerem no próprio sistema (SIDS). Por isso, pensa que essa reunião é 80 
desnecessária, simplesmente porque os coordenadores não possuem autonomia. Outros informes: a 81 
professora Eliany Alvarenga de Araújo fez um informe de natureza sócio-esportiva ao comunicar que o 82 
professor Arnaldo Alves Ferreira Júnior venceu o campeonato estadual de Jiu-jítsu, na categoria super 83 
pesado. O professor Arnaldo Júnior foi saudado pelos presentes.  Não havendo mais informes, passou-se 84 
ao Item 2 da pauta: Aprovação de ata da sessão do Conselho Diretor do dia 13/05,2015, que foi 85 
aprovada por unanimidade. A professora Angelita Pereira de Lima solicitou inversão de item da pauta 86 
para a apresentação do PPC do Curso de Jornalismo, porque vários professores do curso possuíam 87 
reuniões após as 16h. Não havendo discordância entre os presentes, a pauta foi invertida, passando-se, 88 
portanto, à apreciação do Item 14 da pauta: Alterações no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 89 
Jornalismo. A professora Angelita Pereira de Lima, coordenadora do Curso de Jornalismo, informou que, 90 
em 2015, tanto o Jornalismo quanto o Curso de Relações Públicas deixam de ser habilitações e passam a 91 
se constituir como Cursos, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do MEC. Explicou o 92 
trâmite dos processos de criação do Curso de Jornalismo na UFG e informou que o PCC de Jornalismo e 93 
de Relações Públicas serão os primeiros que estão sendo elaborados e que serão implementados à luz 94 
do novo RGCG da UFG, o que imputa numa tarefa de abertura de fronteiras a ambos os cursos, que 95 
incorporam, inclusive, novas legislações que ainda não estão aplicadas nos PPCs dos Cursos da UFG. Em 96 
seguida, as professoras Angelita Pereira de Lima e Ângela Teixeira de Moraes fizeram uma apresentação 97 
do PPC do Curso de Jornalismo, que englobou os documentos base, os documentos complementares, a 98 
apresentação da estrutura do Curso, os objetivos, as mudanças mais significativas, a nova proposta de 99 
matriz curricular e os eixos de formação previstos nas DCNs, compostos por fundamentação 100 
humanística, fundamentação específica, fundamentação contextual, fundamentação profissional, 101 
aplicação processual e prática laboratorial. Encerrada a apresentação, a professora Angelita Pereira de 102 
Lima agradeceu pela atenção e pediu ao Conselho Diretor a aprovação do novo PPC do Curso de 103 
Jornalismo. O prof. Claudomilson Fernandes Braga perguntou se houve a lembrança de cumprir com os 104 
percentuais de Núcleo Específico e Núcleo Comum, de acordo com o novo RGCG, e as professoras 105 
Angelita Lima e Ângela Moraes disseram que sim. O novo PCC do Curso foi aprovado por unanimidade. 106 
Item 3 da pauta: Processo nº 23070.006923/2015-31, de interesse Lutiana Casaroli, solicitando 107 
progressão por avaliação de desempenho. A professora Divina Eterna Vieira Marques leu o parecer da 108 
CAD, que foi favorável à aprovação da progressão por avaliação de desempenho da professora Lutiana 109 



Casaroli, o qual foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Item 4 da pauta: Processo 110 
nº 23070.002395/2015-41, de interesse da professora Thalita Sasse Fróes, solicitando progressão por 111 
avaliação de desempenho. A professora Lindsay Borges leu o parecer da CAD, que foi favorável à 112 
aprovação da progressão por avaliação de desempenho da professora Thalita Sasse Fróes, o qual foi 113 
aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Item 5 da pauta: Processo nº 114 
23070.005700/2014-76, de interesse do professor Édson Teixeira Álvares Júnior, solicitando progressão 115 
por avaliação de desempenho, foi retirado de pauta. Item 6 da pauta: Processo nº 23070.005797/2014-116 
17, de interesse da professora Lívia Ferreira de Carvalho, solicitando prorrogação de prazo de 117 
afastamento para a pós-graduação. A professora Luciana Cândida da Silva leu o parecer favorável à 118 
solicitação da professora Lívia Ferreira de Carvalho, que foi aprovado pelos conselheiros presentes por 119 
unanimidade. Item 7 da pauta: Processo nº 23070.023087/2014-79, referente à homologação do 120 
resultado do concurso público para professor efetivo da área de Biblioteconomia – Unidades de 121 
informação nos contextos social, cultural e educacional. A professora Andréa Pereira dos Santos, 122 
presidente da banca examinadora desse concurso, que foi realizado de 19 a 26 de junho, relatou que 123 
concorreram cinco candidatos, dos quais quatro fizeram a prova escrita, dois foram aprovados e dois 124 
reprovados. O resultado final aponta a primeira colocação para Erinaldo Dias Valério e a segunda para 125 
Christine Garrido Marques. Relatou ainda que o concurso transcorreu com tranquilidade. O professor 126 
Magno Luiz Medeiros da Silva informou que o prazo de recurso terminaria às 18h do dia no qual 127 
transcorria a reunião do Conselho Diretor, mas que os conselheiros poderiam aprovar o resultado do 128 
concurso desde que não houvesse nenhum recurso. Assim sendo, os conselheiros homologaram o 129 
resultado do concurso por unanimidade. Item 8 da pauta: Processo nº 230070.005462/2014-07, de 130 
interesse do professor Alexandre Ribeiro Afonso, referente à avaliação de estágio probatório. A 131 
professora Divina Eterna Vieira Marques leu o parecer da CAD que aponta que a pontuação obtida pelo 132 
professor Alexandre Ribeiro Afonso no item referente à avaliação da chefia não é suficiente para a sua 133 
aprovação no estágio probatório, e que a pontuação obtida no quesito avaliação discente está pouco 134 
acima da média necessária à sua aprovação. A professora Divina Marques disse ainda que o professor 135 
Alexandre Ribeiro Afonso precisa ficar atento a tais questões, visto que ainda possui dois anos de 136 
estágio probatório para recuperar a sua nota. O parecer da CAD foi aprovado por unanimidade pelos 137 
conselheiros presentes. Item 9 da pauta: Processo de interesse do professor Edson Spenthof, 138 
solicitando avaliação de seu relatório final de afastamento e de conclusão de Doutorado (homologação). 139 
A professora Angelita Pereira de Lima leu o parecer, no qual se manifestou favorável à aprovação dos 140 
relatórios, que foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros presentes. Item 10 da pauta: Novos 141 
membros suplentes para a CAD – Comissão de Avaliação dos Docentes. O professor Magno Luiz 142 
Medeiros informou que o Conselho Diretor da FIC precisa indicar dois membros suplentes para compor 143 
a CAD. Os professores Arnaldo Alves Ferreira Júnior e Douglas Farias Cordeiro se dispuseram a compor, 144 
na condição de suplentes, a CAD da FIC. Em seguida, a professora Solange Maria Franco também 145 
manifestou disposição em compor a suplência da CAD. Os três nomes, na ordem aqui citada, foram 146 
aprovados pelos presentes. Item 11 da pauta: Composição da CAEX, Comissão que Coordena as 147 
Atividades de Extensão da unidade acadêmica. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges, presidente da 148 
CAEX da FIC, informou que o novo estatuto da UFG remodelou as funções da antiga CIS (Comissão de 149 
Interação com a Sociedade), exigindo que a CAEX tenha uma atuação mais forte e presente nos 150 
projetos, programas e ações de extensão. Como exemplo, citou um evento de extensão aprovado pela 151 
FACE/UFG, intitulado “Ganjacho”, que foi realizado nas dependências da UFG e, por meio do qual, se fez 152 
apologia ao uso da maconha, o que vem causando inúmeros transtornos tanto à referida unidade 153 
acadêmica, quanto à própria UFG. Diante desse novo contexto, e a partir de conversas que teve com 154 
membros da Câmara de Extensão da Regional Goiânia, da PROEC e da própria CAEX da FIC, disse que a 155 
composição ideal para a Comissão seria que a mesma contasse com um docente de cada Curso da FIC. 156 
Atualmente, na prática, a CAEX da unidade conta com o Curso de Jornalismo (professora Rosana Borges) 157 
e com o Curso de Relações Públicas (professora Lindsay Borges), já que a professora Maria das Graças 158 
Monteiro Castro não tem podido participar das atividades em virtude do seu curso de doutoramento. Os 159 
professores Marcilon Almeida de Melo, Douglas Farias Cordeiro e José Vanderlei Gouveia foram 160 
indicados para compor a CAEX da FIC pelos cursos de Publicidade e Propaganda, Gestão da Informação e 161 
Biblioteconomia, respectivamente. Os nomes foram aprovados por unanimidade por todos os 162 
presentes. Item 12 da pauta: Nova turma do Curso de Especialização em Assessoria de Comunicação e 163 
Marketing. A professora Simone Antoniaci Tuzzo relatou que o Curso está na quarta turma e que este 164 
ano não foi oferecido em virtude da polêmica a respeito do pagamento ou não de cursos de 165 
especialização em universidades públicas. Todavia, disse que não há a intenção de interromper a oferta 166 



do Curso em virtude de existir demanda de mercado, e que, no momento, a referida polêmica já conta 167 
com jurisprudência no Brasil, favorável à cobrança das mensalidades. Assim sendo, solicita aprovação da 168 
oferta da quarta turma do Curso de Especialização em Assessoria de Comunicação e Marketing para o 169 
próximo ano, demanda que foi aprovada por unanimidade pelos presentes. Item 13 da pauta: Ofertas 170 
de disciplinas dos cursos de graduação para 2015/2. As coordenadoras e o coordenador dos Cursos de 171 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Gestão da Informação e Biblioteconomia 172 
fizeram a exposição das disciplinas que serão ofertadas no próximo semestre letivo, que foram 173 
aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes. Item 14 da pauta: Alterações no Projeto 174 
Pedagógico do Curso (PPC) de Jornalismo. Conforme relatado anteriormente, este item foi invertido, 175 
sendo apreciado no início da reunião. Item 15 da pauta: Alterações no Projeto Pedagógico do Curso 176 
(PPC) de Relações Públicas. Este item foi retirado da pauta. Item 16 da pauta: Conversão do regime de 177 
trabalho do professor Marcilon Almeida de Melo de 20h para Dedicação Exclusiva (DE) em decorrência 178 
de aproveitamento de vaga oriunda da aposentadoria do professor Thomas R. Hoag. A professora Letícia 179 
Segurado Cortês, coordenadora do Curso de Publicidade e Propaganda, explicou as motivações da 180 
solicitação de alteração do regime de trabalho do professor Marcilon Almeida de Melo e, em seguida, 181 
por unanimidade, os conselheiros aprovaram a conversão do regime de trabalho do referido professor. 182 
Item 17 da pauta: Prorrogação de prazo de afastamento da professora Marina Roriz R. L. Cunha para 183 
conclusão de pós-graduação/Doutorado. A professora Letícia Segurado Cortês leu o parecer que expõe 184 
os motivos da professora ter pedido a prorrogação, com comprovação documental, inclusive no que se 185 
refere à coleta de dados que será realizada em instituição de ensino superior dos EUA, juntamente com 186 
uma disciplina curricular do Curso de pós-graduação. O parecer da professora Letícia Cortês, que era 187 
favorável ao pedido de prorrogação do prazo de afastamento da professora Marina Roriz R. L. Cunha, foi 188 
aprovado pelos presentes com duas abstenções. Item 18 da pauta: Licença Capacitação de Interesse do 189 
professor Thiago Mainieri. O professor Claudomilson Fernandes Braga leu um parecer favorável a esse 190 
ponto da pauta, que foi aprovado pelos conselheiros presentes por unanimidade. Item 19 da pauta: 191 
Novas exigências da Lei de Estágio. A pedido do professor Magno Luiz Medeiros da Silva, esse ponto foi 192 
retirado da pauta, em virtude da necessidade da presença do coordenador de estágios da UFG para 193 
expor e debater o assunto. Item 20 da pauta: Projetos de pesquisa e extensão. Não houve demanda 194 
para esse ponto da pauta. Item 21 da pauta: Outros assuntos. A professora Simone Antoniaci Tuzzo 195 
requereu aprovação do Conselho Diretor para que ela, a professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, o 196 
professor João de Melo Maricano, a professora Lutiana Casaroli , a professora Eliany Alvarenga de 197 
Araújo e o professor Marcos Marinho M. de Queiroz se afastem, de 10 a 17 de novembro do corrente 198 
ano, para participação do 9º SOPCOM, que será realizado na Universidade de Coimbra, em Portugal, no 199 
qual também apresentarão trabalhos. A demanda foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros 200 
presentes. Em seguida, a professora Eliany Alvarenga de Araújo solicitou aprovação para participar de 201 
um evento em Lisboa (Humanidades Digitais), com afastamento previsto do dia 30 de setembro ao dia 202 
05 de outubro do corrente ano. A solicitação também foi aprovada por unanimidade. O presidente do 203 
Conselho esclareceu que os afastamentos foram aprovados, mas que a viabilização das viagens depende 204 
de disponibilização financeira. Finalmente, a professora Letícia Segurado Cortês pediu para constar em 205 
ata que o Curso de Publicidade e Propaganda oferece a disciplina Audiovisual, de 64 horas, para o Curso 206 
de Design Gráfico da FAV/UFG, código FAV0625, com oferta no próximo semestre na 5ª feira, da 14h às 207 
17h40. Nada mais havendo a tratar eu, Rosana Maria Ribeiro Borges lavrei a presente ata que, após lida 208 
e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho. 209 


