
 

 

 

 

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 30 de agosto de 2016, terça-feira, das 14h às 17h, no auditório da FIC, para deliberarem 

sobre a pauta abaixo: 

 

1. Informes: 

 Visita da adida dos EUA e palestra sobre as eleições norte-americanas; 

 Vagas de estágios para estudantes da UFG; 

 Seminários Temáticos de Política de Comunicação da UFG; 

 Seminário de Abertura das Disciplinas sobre Gênero, Sexualidades e Relações 

Étnico-raciais; 

 Submissão de trabalhos para o 13º Conpeex; 

 Calendário de TCC para 2016/2; 

 Prêmio Wilmar Alves de Jornalismo: inscrições prorrogadas; 

 Estado de greve dos servidores técnico-administrativos; 

 Novas servidoras (técnico-administrativa e professora substituta); 

 Outros. 

2. Aprovação de ata do Conselho Diretor da sessão do dia 20/07/2016;  

3. Processo nº 23070.007619/2016-92, de interesse da professora Andréa Pereira dos 

Santos, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

4. Processo nº 23070.006534/2016-97, de interesse da professora Adriane Geralda Alves 

do Nascimento Cezar, solicitando promoção 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 23070.009025/2016-77, de interesse da professora Lívia Ferreira de 

Carvalho, solicitando retribuição por titulação; 

8. Processo nº 23070.008798/2016-85, de interesse da professora Ana Carolina Rocha 

Pessoa Temer, solicitando progressão por avaliação de desempenho; 

9. Processo nº 23070.009342/2016-54, de interesse da professora Luciana Cândida da 

Silva, solicitando promoção por avaliação de desempenho; 

10. Processo nº 23070.008065/2016-41, de interesse do professor Ricardo Pavan, 

solicitando progressão por avaliação de desempenho; 

11. Processo nº 23070.009368/2016-31, de interesse do professor Tiago Mainieri de 

Oliveira, solicitando promoção por avaliação de desempenho; 

12. Processo nº 23070.000318/2016-38, de interesse da professora Sueli Henrique A. 

Gomes, solicitando progressão por avaliação de desempenho (retificação); 

13. Solicitação de oferta de vagas em disciplinas de cursos da FIC para novo Projeto 

Pedagógico do Curso de Ciências Econômicas; 

14. Indicação de nomes para compor a Comissão Eleitoral, responsável pela elaboração de 

normas para eleição de Diretor e Vice-Diretor da FIC/UFG; 

15. Oferta de vagas remanescentes nos cursos de graduação da FIC (homologação); 

16. Processos referentes à quebra de pré-requisito de disciplinas dos cursos de graduação; 

17. Normas complementares para processo seletivo de professor substituto para a vaga do 

docente Marcilon Almeida de Melo, afastado para o Doutorado; 

18. Projetos de pesquisa (prorrogação): “Diagnóstico das Bibliotecas Escolares do Estado de 

Goiás e elaboração de proposta para criação da Rede Estadual de Bibliotecas 

Escolares”, sob a coordenação da professora Andréa Pereira dos Santos; “Mineração de 

textos em redes sociais e jornais informativos na detecção de opiniões e padrões de 

escrita” e “Estudo descritivo sobre as técnicas de indexação e classificação para 

documentos de empresas públicas e privadas do Estado de Goiás”, sob a coordenação 

do professor Alexandre Ribeiro Afonso. 

19. Outros assuntos. 

 

 

Prof. Magno Luiz Medeiros da Silva 

Diretor da FIC/UFG 


