
 
 
 
 

 
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 23 de setembro de 2016, sexta-feira, das 10h às 12h, no auditório da FIC, para deliberarem 
sobre a pauta abaixo: 

 
1. Informes: 

 Cerimônia de colação de grau dos cursos de graduação da FIC; 

 Serviço de wi-fi Eduroam; 

 16º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo; 

 PPC de Relações Públicas; 

 Prêmios conquistados na Expocom 2016; 

 Nova professora substituta; 

 Outros. 
2. Aprovação de ata do Conselho Diretor da sessão do dia 30/08/2016;  
3. Processo nº 23070.007619/2016-92, de interesse da professora Andréa Pereira dos 

Santos, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  
4. Processo nº 23070.008798/2016-85, de interesse da professora Ana Carolina Rocha 

Pessoa Temer, solicitando progressão por avaliação de desempenho; 
5. Processo nº 23070.007146/2016-23, de interesse do professor Erinaldo Dias Valério, 

solicitando avaliação de seu estágio probatório;  
6. Processo nº 23070.002960/2013-17, de interesse da professora Lívia Ferreira Carvalho, 

referente à alteração de seu regime de trabalho (carga horária); 
7. Processo nº 23070.009368/2016-31, de interesse do professor Tiago Mainieri de 

Oliveira, solicitando promoção por avaliação de desempenho; 
8. Processo nº 23070.027565/2013-39, de interesse do professor Carlos Eduardo V. A. 

Soares, solicitando progressão por avaliação de desempenho; 
9. Processo nº 23070.001777/2015-58, de interesse do professor Marcel Ferrante Silva, 

solicitando aprovação de seu plano de trabalho 2016 (estágio probatório); 
10. Normas referentes às eleições para Direção e Vice-Direção da FIC (edital, instrução 

normativa, formulário de inscrição de chapas); 
11. Edital do processo seletivo para o Mestrado em Comunicação; 
12. Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, em consonância com a 

Resolução CEPEC nº 1403, que aprova o Regulamento Geral dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu da UFG; 

13. Proposta de formato integrador para a IX Feicom/Semana de Comunicação e 
Informação; 

14. Planos de ensino 2016/2: pendências;  
15. Outros assuntos. 

 
 

Prof. Magno Luiz Medeiros da Silva 
Diretor da FIC/UFG 


