
 

C O N V O C A Ç Ã O 
 

O diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, professor Magno Medeiros, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros do Conselho Diretor – docentes, 
representantes técnico-administrativos e estudantis – para sessão ordinária a realizar-se no dia 11 de 
junho de 2014, quarta-feira, das 14h às 17h, no auditório da FIC, para deliberarem sobre os temas da 
pauta abaixo: 
 

1. Informes: 

 Expediente durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo; 

 Especialização em Gestão e Avaliação da Informação; 

 Orçamento 2014; 

 Anais do SEMICC; 

 Avaliação do Desempenho Didático do Docente; 

 Coordenadoria de Ações Afirmativas; 

 Greve dos servidores técnico-administrativos; 

 Outros. 

2. Aprovação da ata da sessão do Conselho Diretor do dia 13/05/2014; 

3. Processo nº 23070.009805/2013-13, de interesse da Profa. Sônia Cruz Riascos de Andrade, 
referente à aceleração de promoção na carreira do magistério superior; 

4. Processo nº 23070.002960/2013-17, de interesse da Profa. Lívia Ferreira de Carvalho, 
referente à alteração de sua carga horária (regime de trabalho); 

5. Processo nº 23070.026524/2013-25, de interesse da Profa. Solange Maria Franco, 
solicitando progressão por avaliação de desempenho; 

6. Processo nº 23070.017880/2013-58, de interesse de Rainer Junio de Sousa, requerendo a 
revalidação de diploma de graduação obtido no exterior; 

7. Homologação de resultado de processo seletivo para professor substituto na área de 
Audiovisual e Fotografia; 

8. Homologação do resultado da aplicação do modelo de alocação de vaga de professor, 
conforme prevê o artigo 6º do Modelo de Alocação de Vagas de Docentes da FIC/UFG; 

9. Conversão do regime de trabalho da Profa. Ângela Teixeira de Moraes de 20h para DE – 
Dedicação Exclusiva; 

10. Criação de comissão para definir critérios para o preenchimento do SICAD e normas 
complementares ao Modelo de Alocação de Vagas de Docentes; 

11. Oferta de disciplinas de Inverno e disciplinas para outras unidades acadêmicas (FAV e 
EMAC); 

12. Oferta de disciplinas de Núcleo Livre: “Comunicação pública, cidadania e ciberespaço”, 
ministrado pelo Prof. Tiago Mainieri, e “Jornalismo de Dados”, ministrado pelo Prof. Dalton 
Martins; 

13. Plano de Trabalho 2014, de interesse da Profa. Luciana Cândida da Silva; 

14. Feicom: transformação do evento em congresso internacional; 

15. Projeto de pesquisa “Intervenção institucional via cultura de rede”, coordenado pelo Prof. 
Dalton Martins; 

16. Outros assuntos. 
 
 

Prof. Magno Medeiros – Diretor 


