
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 04/05/2016 

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no auditório da 1 

Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), reuniram-se em sessão ordinária os(as) 2 

membros do Conselho Diretor: o professor Magno Luiz M. da Silva, presidente do Conselho; 3 

os(as) conselheiros(as) Alexandre R. Afonso, Alexandre T. dos Santos, Alfredo José Lopes da 4 

Costa, Ana Carolina R. P. Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Andrea P. dos Santos, Ângela T. 5 

de Moraes, Angelita P. de Sousa, Arnaldo A. F. Júnior, Claudomilson F. Braga, Daiana Stasiak, 6 

Dalton L. Martins, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Douglas F. Cordeiro, Eliany A. 7 

de Araújo, Eliseu Vieira M. Júnior, Flávia M. dos Santos, Gardene Leão de C. Mendes, 8 

Goiamérico Felício C. dos Santos, Ilaydiany Cristina O. da Silva, Janaína Jordão, Juarez F. de 9 

Maia, Laís P. de Oliveira, Laura Vilela R. Rezende, Lara Lima Satler, Letícia S. Cortês, Lisbeth 10 

Oliveira, Luciana Cândida da Silva, Luciene de Oliveira Dias, Luiz A. Signates Freitas, Marcel 11 

F. Silva, Marcilon A. de Melo, Mariana Capeletti, Rafael Lisita, Ricardo Pavan, Rosana Maria 12 

R. Borges, Sálvio Juliano P. Farias, Simone Antoniaci Tuzzo, Solange M. Franco, Suely 13 

Henrique de A. Gomes, Tiago Mainieri de Oliveira; os(as) representantes Técnico-14 

administrativos(as) André Roberto Neves, Annelise Vinhal Lício, João Lúcio M. Cruz, Leonardo 15 

Eloi, Vitor Gontijo e Yura Peixoto Leonel; os(as) representantes discentes do Mestrado Carolina 16 

de Moura, Jordânia Bispo Rocha e Jordana Oliveira; não compareceram os(as) representantes 17 

discentes da Graduação; e não compareceram, mas justificaram a ausência, os(as) docentes 18 

Adriane Geralda Alves do Nascimento, Edson Teixeira A. Júnior, Lindsay Borges, Lutiana 19 

Casaroli, Maria das Graças M. Castro, Maria de Fátima Garbelini, Maria Flora C. Medeiros, 20 

Maria Francisca M. Nogueira, Marina Roriz, Marizangela Gomes de Morais, Nilton J. dos Reis 21 

Rocha, Silvana Coleta S. Pereira, Werônica Y. Cordeiro. Não compareceram os(as) 22 

professores(as) Erinaldo Dias Valério, José Vanderlei Gouveia, Luciano A. Pereira, Luciana 23 

Serenini, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Murilo G. Berardo Bueno, Ruben Darío J. Candia, 24 

Wolney Fernandes de Oliveira. Item 1 da pauta. Informes. Campanha de economia de energia 25 

elétrica: Prof. Magno inicia falando da campanha de uso racional de energia elétrica na UFG. 26 

Trata-se de uma campanha de economia de energia elétrica. A UFG gasta 1 milhão e meio de 27 

energia elétrica por mês, mas parte desse gasto poderia ser revertido para custeio da faculdade. 28 

Daiana Stasiak informa que a campanha vale para toda a UFG. Colação de grau dos cursos de 29 

graduação da FIC: Prof. Magno informa que a solenidade será realizada no dia 19 de maio, às 30 

20h, e pede a presença dos docentes. Debate “Democracia no Brasil”: Profa. Angelita informa 31 

que nesta semana que antecede a primeira votação da admissibilidade do impeachment no 32 

senado, alguns docentes fizeram reunião e preocupados, marcaram um debate democracia no 33 

Brasil, crises e perspectivas, a ser realizado no dia 06 de maio. Participam IESA, Direito, 34 

História. Pensou-se em dois debatedores com ideias diferentes, Lucia Vânia, senadora pró-35 

impeachment e Rubens Otoni, deputado federal contra o impeachment. A estrutura de 36 

comunicação está no centro desta crise, que foi criada no campo simbólico inicialmente. Política 37 

de Comunicação da UFG: TV UFG, Rádio Universitária e ASCOM se apresentam e informam 38 

sobre a proposta do site da política de comunicação da UFG, iniciada em 2000, inclusive em 39 

2007 o Prof. Magno estava na ASCOM e também propôs um Centro de Comunicação com a 40 

integração dos três órgãos da Universidade. Márcia complementa o informe da proposta de 41 

política de comunicação da UFG, que deve ser construída conjuntamente. Vanessa acrescenta 42 

que a ideia é unir a comunicação organizacional com a comunicação pública. Prof. Magno 43 

reitera a importância de se construir a política de forma integrada e coletiva, e convida aos 44 

interessados a procurar a equipe para sugestões e críticas. Profa. Angelita propõem que cada 45 



coordenador indique uma pessoa para participar da reunião com o Reitor no dia 11 de maio, às 46 

8h30min. Daiana esclarece que os docentes especialistas da FIC serão acionados para dar suporte 47 

sempre que necessário. Foram indicadas as professoras Ângela, Letícia e Lutiana. Pintura e arte 48 

em grafite: Prof. Magno informa que a ideia é desenvolver pintura artística na modalidade 49 

Graffiti na parede próxima a rampa de acesso ao prédio da FIC. Profa. Lara irá enviar o contato 50 

do artista; SIIMI 2016: Prof. Marcilon informa que no Media Lab está acontecendo o evento, que 51 

discute a intersecção de comunicação e tecnologia. A inscrição é R$200,00 e ainda pode ser feita 52 

no local do evento. Nos dias 04, 05 e 06 de maio acontecem as conferências e as comunicações. 53 

Programação do Intercom Centro-Oeste: Profa. Ângela informa que a PUC está esperando a 54 

participação de todosno evento, que ocorrerá de 19 a 21 de maio. Compós 2016: preparativos e 55 

suspensão das aulas. Prof. Milson informa que o evento ocorrerá nos dias 7 a 10 de junho. Dias 8 56 

e 9 de junho não haverá aulas no prédio da FIC e do Labicom, pois todas as salas estarão 57 

ocupadas com o GTs. O local de abertura será no Centro de Eventos da UFG. Palestrantes 58 

confirmados, hotéis reservados. Calendário de eventos 2016 da FIC: Prof. Magno informa sobre 59 

o Intercom de 19 a 21 de maio, Compós de 7 a 10 de junho; Espaço das profissões de 20 a 21 de 60 

junho; Conpeex de 7 a 19 de outubro; Feicom de 19 a 21 de outubro, SEMIC de 7 a 11 de 61 

novembro; Fórum de Professores de Jornalismo, em 29 e 30 de setembro e 1 de outubro; 62 

Congresso Nacional de Jornalistas. Profa. Angelita informa que durante o fórum de jornalista 63 

ocorrerá a entrega do prêmio Wilmar Alves de jornalismo. Profa. Rosana fala do lançamento do 64 

acervo fotográfico do prof. Thomas Roland no dia 15 de junho, e a festa julina, no dia 08 de 65 

julho, em comemoração aos 50 anos do curso de jornalismo para angariar fundos para as 66 

atividades dos 50 anos, e o lançamento do livro “Cerrado e jornalismo – literatura de cordel”. 67 

Profa. Andréa informa que o curso de Biblioteconomia tem eventos como da ABECIN, Café 68 

com leitura, banquete de livros, círculo de palestras bimestrais. Nova professora efetiva da FIC: 69 

Profa. Ilaydiany Silva se apresenta. São apresentadas as novas representantes do Mestrado: 70 

Jordania Bispo, Carolina Moura e Jordana Oliveira. Profa. Rosana informa sobre  o Programa de 71 

Bolsas de Extensão da UFG - PROBEC, destacando os projetos de Extensão do Estúdio de RTV, 72 

assinado pelo Elói, do Telelab, assinado pela Profa. Rosana, e do ProLer, assinado pela Profa. 73 

Graça. Solicita uma maior discussão sobre os projetos de extensão. Item 2 da pauta. Aprovação 74 

de ata do Conselho Diretor da sessão do dia 04/02/2016: aprovada sem alterações. Item 3 da 75 

pauta. Processo nº 23070.001033/2016-14, de interesse da professora Maria de Fátima 76 

Garbelini, solicitando progressão por avaliação de desempenho: Prof. Arnaldo relatou o parecer 77 

da CAD, o qual foi feito pela Profa. Lindsay e foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado 78 

pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 4 da pauta. Processo nº 000701/2016-96, de interesse 79 

do professor Goiamérico Felício C. dos Santos, solicitando progressão por avaliação de 80 

desempenho: Prof. Arnaldo relatou o parecer da CAD, o qual foi feito pela Profa. Lindsay e foi 81 

favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 5 da 82 

pauta. Processo nº 23070.024818/2012-31, de interesse da professora Luciana Candida da Silva, 83 

referente à alteração de sua carga horária: Prof. Arnaldo relatou o parecer da CAD, o qual foi 84 

feito pela Profa. Lindsay e foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) 85 

conselheiros(as) presentes. Item 6 da pauta. Processo nº 23070.002960/2013-17, de interesse da 86 

professora Lívia Ferreira de Carvalho, referente à alteração de sua carga horária: retirado de 87 

pauta. Item 7 da pauta. Processo nº 23070.013260/2015-10, de interesse da professora Solange 88 

Maria Franco, solicitando progressão por avaliação de desempenho: retirado de pauta. Item 8 da 89 

pauta. Processo nº 23070.001777/2015-58, de interesse do professor Marcel Ferrante Silva, 90 

referente à avaliação de seu estágio probatório: retirado de pauta, a pedido da CAD, assim como 91 

os dois anteriores. Item 9 da pauta. Processo nº 23070.012390/2015-27, de interesse do 92 

professor Douglas Farias Cordeiro, referente à avaliação de seu estágio probatório: Prof. Arnaldo 93 



relatou o parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) 94 

conselheiros(as) presentes. Item 10 da pauta. Processo nº 23070.012226/2015-10, de interesse 95 

da professora Daiana Stasiak, solicitando progressão por avaliação de desempenho: Prof. 96 

Arnaldo relatou o parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado 97 

pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 10-B da pauta. Acrescentado. Processo nº 98 

23070.013687/2014-29, de interesse do professor Dalton Lopes Martins, referente à avaliação de 99 

seu estágio probatório: Prof. Arnaldo relatou o parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. 100 

O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 11 da pauta. Processo nº 101 

23070.000333/2016-86, de interesse da professora Gardene Leão de Castro, solicitando 102 

progressão por avaliação de desempenho: Prof. Douglas relatou o parecer da CAD, que foi 103 

favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 12 da 104 

pauta. Processo nº 23070.000318/2016-38, de interesse da professora Suely Henrique A. 105 

Gomes, solicitando progressão por avaliação de desempenho: retirado de pauta, a pedido da 106 

CAD. Item 13 da pauta. Processo nº 23070.003821/2015-64, de interesse da professora Lara 107 

Satler, solicitando promoção por avaliação de desempenho: retirado de pauta por não atender ao 108 

interstício de tempo solicitado. Item 14 da pauta. Processo nº 23070.000964/2013-52, de 109 

interesse da professora Lara Satler, referente à avaliação de seus relatórios de afastamento para 110 

pós-graduação (homologação): Profa. Janaína relatou o parecer, que foi favorável. O parecer foi 111 

aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 15 da pauta. Processo nº 112 

23070.012720/2015-84, de interesse do professor Daniel Christino, solicitando progressão por 113 

avaliação de desempenho: Prof. Daniel relatou o parecer da CAD, o qual foi feito pela Profa. 114 

Marina Roriz e foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) 115 

presentes. Item 16 da pauta. Processo nº 23070.005797/2014-17, de interesse da professora 116 

Lívia Ferreira de Carvalho, referente aos seus relatórios de afastamento para pós-graduação: 117 

Profa. Andréa relatou o parecer, que foi favorável. O parecer foi aprovado pelos(as) 118 

conselheiros(as) presentes. Item 17 da pauta. Processo nº 23070.013099/2015-76, de interesse 119 

da professora Janaína Vieira P. Jordão, referente à retribuição por titulação (homologação): 120 

aprovado ad referedum e homologado nessa sessão. Item 18 da pauta. Processo nº 121 

23070.003731/2016-54, de interesse da professora Gardene Leão de Castro, referente à 122 

conversão de seu regime de trabalho e à aprovação de seu novo plano de trabalho: Profa. 123 

Gardene resumiu seu plano de trabalho. A conversão e o plano de trabalho foram aprovados 124 

pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 19 da pauta. Conversão do regime de trabalho da 125 

professora Flávia Martins dos Santos e aprovação de seu novo plano de trabalho: Profa. Flávia 126 

resumiu seu plano de trabalho. Prof. Daniel indaga a possibilidade da Profa. Flávia ministrar 127 

algumas disciplinas do curso de PP que não estão no plano de trabalho dela, com posterior 128 

adendo e consequente aprovação pelo próximo CD, porém o Prof. Claudomilson informa que ele 129 

é quem cumprirá o acordo de carga horária, por isso não consta no plano de trabalho da Profa. 130 

Flávia. A conversão e o plano de trabalho foram aprovados pelos(as) conselheiros(as) presentes. 131 

Item 20 da pauta. Processo nº 23070.007317/2015-33, de interesse da professora Laís Pereira 132 

de Oliveira, solicitando avaliação de seu estágio probatório: Prof. Douglas relatou o parecer da 133 

CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) 134 

presentes. Item 21 da pauta. Processo nº 23070.009974/2015-15, de interesse da professora 135 

Luciene de Oliveira Dias, solicitando progressão por avaliação de desempenho: Prof. Daniel 136 

relatou o parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) 137 

conselheiros(as) presentes. Item 22 da pauta. Processo nº 23070.011470/2015-65, de interesse 138 

da professora Laura Vilela R. Rezende, solicitando progressão por avaliação de desempenho: 139 

retirado de pauta, a pedido da CAD. Item 23 da pauta. Processo nº 23070.028035/2013-16, de 140 

interesse da professora Angelita Pereira de Lima, solicitando progressão por avaliação de 141 



desempenho: Prof. Daniel relatou o parecer da CAD, o qual foi feito pela Profa. Marina e foi 142 

favorável à aprovação. O parecer foi aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 24 da 143 

pauta. Processo nº 23070.003892/2016-48, de interesse da professora Lara Lima Satler, 144 

solicitando aceleração de promoção em decorrência de obtenção do título de Doutorado: retirado 145 

de pauta. Item 25 da pauta. Prorrogação de afastamento do professor Rafael Franco Coelho 146 

para conclusão de seu curso de pós-graduação/Doutorado (homologação): aprovado ad 147 

referedum e homologado nessa sessão. Item 26 da pauta. Homologação do resultado do 148 

concurso público para professor efetivo do curso de PP, na área de Imagem, Som e Tecnologia 149 

(homologação): a homologação do resultado do foi aprovada pelos(as) conselheiros(as) presentes. 150 

Item 27 da pauta. Homologação do resultado dos processos seletivos para professores 151 

substitutos do curso de Biblioteconomia: a homologação do resultado do foi aprovada pelos(as) 152 

conselheiros(as) presentes. Item 28 da pauta. Aprovação dos relatórios SICAD 2015: Profa. 153 

Ângela informa que os SICADs do curso de Jornalismo foram apreciados e estão aptos à 154 

aprovação. Profa. Andréa informa que os relatórios SICADs de Biblioteconomia estão ok. Prof. 155 

Arnaldo informa que os SICADs de Gestão da Informação foram aprovados pelo colegiado, mas 156 

com algumas ressalvas como o da Profa. Eliany Alvarenga, acima da carga horária, e ao do Prof. 157 

Alexandre Afonso, abaixo da carga horária. Prof. Alexandre diz que o SICAD havia sido 158 

reprovado em reunião de área, mas a legislação informa que o CD é responsável pela aprovação. 159 

Profa. Rosana informa que não houve reprovação e sim ressalvas. Prof. Alexandre informa que 160 

na reunião de NDE foi considerado reprovado. Prof. Magno ressalta que no relato consta que 161 

foram aprovados com ressalvas. Prof. Magno informa que uma comissão do CONSUNI está 162 

estudando a possibilidade de retirar a questão da carga horária de alguns itens constantes do 163 

SICAD. Profa. Rosana pergunta se o CD pode aprovar esses SICADs com ressalvas, sem 164 

consequências futuras. Profa. Angelita faz um encaminhamento para a aprovação dos SICADs e 165 

aguarde outra orientação da CPPD. Prof. Daniel informa que PP está passando por um problema 166 

parecido, e acrescenta que deve voltar para adequação. Profa. Rosana disse que o prazo para 167 

adequação já passou. Profa. Eliany disse que foi à PRODIRH e disse que a adequação só poderia 168 

ser feita no Cercomp, mas é trabalhosa, e a sugestão é de que na certidão de ata registre-se a 169 

observação do fato (inconsistência em relação à carga horária).  Prof. Daniel disse que o relatório 170 

SICAD visa o cumprimento da carga horária. Prof. Alexandre indaga que na sua contagem a sua 171 

carga horária não está inferior. Prof. Arnaldo informa que a decisão do NDE é discordante do 172 

Prof. Alexandre, pois o docente não segue as orientações do NDE. Profa. Rosana disse que 173 

formalmente o professor está ok. Prof. Daniel diz que os SICADS do curso de Publicidade e 174 

Propaganda estão aptos para aprovação, salvo o do Prof. Carlos Eduardo V. A. Soares, que o 175 

curso indica reprovação. Prof. Claudomilson aponta que todos SICADS de Relações Públicas 176 

também estão aptos para aprovação. Após discussão, os relatórios SICADs foram aprovados, 177 

dois deles com ressalvas, como é o caso do Prof. Alexandre Afonso e da Profa. Eliany 178 

Alvarenga. Já o relatório SICAD do Prof. Carlos Eduardo foi reprovado. Item 29 da pauta. 179 

Aprovação dos planos de ensino de disciplinas para 2016/1: Profa Ângela informa que os planos 180 

de ensino de Jornalismo estão ok, mas devido ao número de feriados algumas disciplinas serão 181 

complementadas por EAD. Profa. Andréa informa que foram aprovados os planos de ensino de 182 

Biblioteconomia. Prof. Arnaldo informa que foram apreciados em reunião de NDE de Gestão da 183 

Informação, e foram todos aprovados integralmente. Prof. Daniel diz que os planos de ensino de 184 

Publicidade e Propaganda, foram aprovados. Prof. Claudomilson aprova os planos de Relações 185 

Públicas, com exceção às disciplinas de Psicologia Organizacional, Cultura Brasileira, Leitura e 186 

Produção de Textos e Sociologia, disciplinas ofertadas por outras unidades. Aprovados os planos 187 

apresentados aos conselheiros(as). Item 30 da pauta. Regulamento do estágio obrigatório do 188 

curso de Relações Públicas: Aprovado. Item 31 da pauta. Indicação de presidência da CAD – 189 



Comissão de Avaliação Docente: saída do presidente, Prof. Daniel, sendo substituído 190 

provisoriamente, até agosto, pela Profa. Lindsay Borges, e posteriormente pela Profa. Marina 191 

Roriz. O CD aprova as alterações.  Item 32 da pauta. Plano de trabalho de docente voluntária 192 

do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, proposto pela professora Nélia Del Bianco, 193 

aposentada pela UnB: Prof. Milson lê o relato feito pela Profa. Ana Carolina Temer, o qual é 194 

favorável. Aprovado o plano apresentado aos conselheiros(as). Item 33 da pauta. Proposta de 195 

Regimento Interno do Conselho Diretor: retirado de pauta, a ser apreciada no próximo CD, em 196 

virtude do adiantado da hora. Item 34 da pauta. Projetos de pesquisa: “Memória audiovisual: 197 

tratamentos e digitalização do acervo mediático da FIC/UFG”, coordenado pela professora Maria 198 

de Fátima Garbelini; “Letramento Informacional”, coordenado pela professora Suely H. A. 199 

Gomes; “III CAPPA - Colóquio para Apresentação de Produções Acadêmicas” e “O 200 

grupodidatismo de youtubers”, projetos de pesquisa e extensão sob a coordenação da professora 201 

Lara Satler. Projetos de pesquisa e de extensão Biblioteconomia – “ABECIN”, “Círculos de 202 

palestras e workshops sobre tecnologias e serviços de informação”, “Café com leitura” e 203 

“Banquete de línguas”. Aprovados projetos de pesquisas e de extensão apresentados aos 204 

conselheiros(as). Nada mais havendo a tratar, eu, Yura Peixoto Leonel, lavrei a presente ata que, 205 

após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho. 206 


