
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 11/06/2014 

Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às quatorze horas, no auditório da 1 
Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), reuniram-se em sessão ordinária os membros do 2 
Conselho Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do Conselho; os 3 

conselheiros Alexandre Ribeiro Afonso, Alexandre Tadeu dos Santos, Ângela Teixeira de 4 
Moraes, Carlos Eduardo V A Soares, Carolina Paraguassú, Dalton Lopes Martins, Daniel 5 
Christino, Divina Eterna Vieira Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, 6 
Eliseu Vieira Machado Júnior, Gardene Leão de Castro Mendes, Goiamérico Felício Carneiro 7 
dos Santos, Janaína Ferreira Fialho, João de Melo Maricato, José Vanderlei Gouveia, Letícia 8 

Segurado Cortês, Lindsay Borges, Luciana Cândida da Silva, Lutiana Casaroli, Marcilon 9 
Almeida de Melo, Mariana de Paiva Araújo, Maria Flora Costa Medeiros, Maria Francisca 10 
Magalhães Nogueira, Marina Muniz Mendes, Marina Roriz Lousa da Cunha, Murilo Gabriel 11 
Berardo Bueno, Nilton José dos Reis Rocha, Raquel de Paula Ribeiro, Ricardo Pavan, Rosana 12 
Maria Ribeiro Borges, Silvana Coleta Santos Pereira, Solange Maria Franco, Sônia Cruz Riascos 13 

de Andrade, Suely Henrique de Aquino Gomes, Paola Regina Carloni, Tiago Mainieri de 14 

Oliveira; a representante técnico-administrativo Tessa Monteiro Lettieri. Os representantes 15 

acadêmicos Anna Gemma Oliveira (Biblioteconomia), José Antônio Ferreira Cirino e Victor 16 
Felipe Pessoa (PPGCOM). Não compareceram, mas justificaram a ausência os seguintes 17 
professores: Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Adriane Geralda Alves do Nascimento, Antonio 18 
Humberto Severino Ribeiro, Claudomilson F. Braga, Flávia Martins dos Santos, Glayce Rocha 19 

Santos Coimbra, Luciene de Oliveira Dias, Maria de Fátima Garbelini e Martha Izabel de Souza 20 
Duarte. Não compareceram e não justificaram a ausência os seguintes professores: Angelita 21 

Pereira de Sousa, Edson Teixeira Álvares Junior, Daiana Stasiak, Juarez Ferraz de Maia, Laura 22 
Vilela Rodrigues Rezende, Lívia Ferreira de Carvalho, Lívia Marques Ferrari de Figueiredo, 23 
Luciano Alves Pereira, Maria Luiza Martins Mendonça, Ruben Darío Jimenez Candia e Sálvio 24 

Juliano Peixoto Farias. Item 1 da pauta. Informes. O presidente do Conselho Diretor informou o 25 
horário diferenciado nos dias do jogos do Brasil na Copa do Mundo: não haverá aulas e o 26 

expediente será até 12h30. A especialização em Gestão e Avaliação da Informação divulgou a 27 
abertura de uma nova turma com inscrições entre 3 e 4 de julho, e início das aulas no dia 20 de 28 

agosto. Mais informações podem ser vistas no site do curso. O presidente do Conselho informou 29 
a liberação do orçamento 2014 das unidades acadêmicas (a FIC disporá de R$ 166.600,41 para 30 
custeio e R$ 114.391,01 para capital) e o envio do memorando da PROAD com as datas limites 31 

para o encaminhamento das solicitações. Os anais do SEMICC do ano passado já estão à 32 
disposição no site da FIC. O professor Claudomilson F. Braga é o coordenador do SEMICC 33 

2014, que será realizado em outubro. Quanto à avaliação de desempenho didático do docente, 34 
aberta até 12 de junho, o presidente do conselho recomendou aos professores que estimulassem 35 
os alunos a procederem a avaliação, tendo em vista a importância para a vida acadêmica do 36 

docente.  A Coordenadoria de Ações Afirmativas, novidade implementada pelo CONSUNI, 37 
órgão vinculado à PROGRAD, será coordenado pela professora Luciene de O. Dias. Quanto à 38 
greve dos servidores técnico-administrativos, a coordenadora administrativa Tessa Lettieri 39 
informou sobre o encerramento, e na próxima segunda-feira todos retornarão ao trabalho. Outros 40 
assuntos.  Sobre o credenciamento para o curso Letramento Informacional: educacional para 41 

informação (CELI), a professora Suely H. de A. Gomes informou que foi feita a seleção de 42 
tutores especiais, e já contam com 587 inscritos para 130 vagas.  Ela acredita que o curso tenha 43 

sido bem aceito pela comunidade. O professor Daniel Christino informou sobre o curso 44 
Fenomenologia da Comunicação, de 30 horas, que irá ministrar, justificando sua ausência na 45 

unidade no período de 23 a 27 de junho. A coordenadora do curso de Gestão da Informação, 46 
professora Eliany A. de Araújo, informou que receberão uma comissão de avaliação do MEC na 47 
primeira semana de agosto. Trata-se de uma das últimas etapas do processo de reconhecimento 48 
do curso. Informou que o Núcleo de Gestão da Informação está trabalhando na criação de um 49 
programa interdisciplinar nas três áreas – engenharia, informática e FIC. Complementou que 50 
estão organizando o Encontro Nacional de Gestão da Informação - ENGI, encontro que ocorrerá 51 
em novembro. Além da apresentação de trabalhos, haverá, após o evento, uma autorização da 52 



CAPES e da UFG para discutir a proposta interdisciplinar. O professor Carlos Eduardo V. A. 53 

Soares informou sobre a finalização de um processo administrativo disciplinar/PAD nº 54 
23070.009234/2013-17 aberto contra ele, pela Coordenação de Publicidade e Propaganda. Fez a 55 

leitura do parecer final do processo, que o eximia de alguma eventual culpa, e enfatizou a 56 
recomendação da comissão para que o afastasse da Coordenação de Publicidade e Propaganda, 57 
mediante troca com outro curso ou unidade. Segundo o professor, acreditava ser um momento 58 
oportuno, tendo em vista que já estão organizando as ofertas de disciplinas. Este professor 59 
informou também que, durante o seu afastamento para capacitação, fez contatos com o Instituto 60 

Federal Fluminense, verificando a possibilidade de um acordo de cooperação técnica, inclusive 61 
já contava com a manifestação positiva dos professores Nilton J. R Rocha e Angelita P de Lima. 62 
O novo professor substituto na área de audiovisual e fotografia – Murilo Gabriel Beraldo Bruno 63 
– apresentou-se para o conselho. Item 2 da pauta. Após retificação de justificativa de falta do 64 
professor João de M. Maricato a ata foi aprovada. Seguiu-se à apreciação de processos. Item 3 65 

da pauta, processo de aceleração de promoção na carreira de magistério superior da professora 66 
Sônia C. R. de Andrade. Item 4 da pauta, processo de avaliação da alteração de carga horária 67 
em regime de trabalho da professora Lívia F. de Carvalho. Item 5 da pauta, processo de 68 
progressão por avaliação de desempenho da professora Solange M. Franco para nível 2 da classe 69 

de professor assistente, bem como avaliação da chefia. Itens 3, 4 e 5, relatados pela Comissão de 70 
Avaliação Docente/CAD, foram aprovados com duas abstenções. Item 6 da pauta, processo de 71 
interesse do acadêmico Rainer Junior de Sousa, requerendo revalidação de diploma de graduação 72 
obtido no exterior. A comissão que avaliou a questão indeferiu o pleito, tendo em vista faltar 73 

1.500 horas para a integralização do curso de graduação. Foi aprovado o parecer da comissão 74 

com uma abstenção. Item 7 da pauta, homologação de resultado de processo seletivo para 75 
professor substituto na área de audiovisual e fotografia em que Murilo Gabriel Berardo Bruno foi 76 
aprovado. Item 8 da pauta, homologação do resultado da aplicação do modelo de alocação de 77 

vaga de professor, conforme prevê o artigo 6º do Modelo de Alocação de Vagas de Docentes da 78 
FIC/UFG. A coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, Marina Roriz Lousa da 79 

Cunha, leu uma carta em que manifesta a posição contrária da área em relação à homologação do 80 
resultado. Segundo a carta, “o curso de Publicidade não concorda com os erros ocorridos no 81 
processo de alocação de vagas – rodada 2013, uma vez que estes erros geraram uma série de 82 

vieses que este Conselho Diretor foi incapaz de resolver”. Este item da pauta suscitou várias 83 

discussões: necessidade de ampliar o debate, questões éticas, diretrizes para o preenchimento do 84 
SICAD, critérios bem definidos, particularidades de cada área, decisões sobre o que é ou não 85 
produção intelectual, o modelo produtivista, a presença de distorções no preenchimento dos 86 

relatórios docentes, autoria e coautoria da produção intelectual, projetos que podem ser ao 87 
mesmo tempo de extensão e disciplina, atividades de edição-produção-locução, enfim, 88 

questionamentos quanto à categorização das atividades, à clareza e à transparência 89 
procedimentos.  Após aferir a existência de quórum, o presidente do Conselho encaminhou a 90 

matéria para votação: 19 conselheiros votaram contra a homologação, 12 pessoas votaram a 91 
favor, e 2 membros do Conselho se abstiveram. A não homologação do resultado da aplicação do 92 
Modelo de Alocação de Vagas de Docentes gerou intensos protestos por parte de alguns 93 
professores. O professor Edson Spenthof solicitou que a sessão fosse suspensa. Como as 94 
discussões tomaram um rumo muito tenso, o presidente do Conselho suspendeu a reunião. Item 95 

9 da pauta,  conversão do regime de trabalho da professora Ângela T. de Moraes, de 20h para 96 

DE/Dedicação Exclusiva. Item 10 da pauta, criação de comissão para definir critérios para o 97 

preenchimento do SICAD e normas complementares ao Modelo de Alocação de Vagas de 98 
Docente. Item 11 da pauta, oferta de disciplinas de Inverno e disciplinas para outras unidades 99 
acadêmicas (FAV e EMAC). Item 12 da pauta, oferta de disciplinas de Núcleo Livre: 100 
“Comunicação pública, cidadania e ciberespaço”, ministrado pelo professor Tiago Mainieri, e 101 
“Jornalismo de Dados”, ministrado pelo professor Dalton Martins. Item 13 da pauta, Plano de 102 
Trabalho 2014, de interesse da professora Luciana Cândida da Silva. Item 14 da pauta, Feicom: 103 
transformação do evento em congresso internacional. Item 15 da pauta, Projeto de pesquisa 104 
“Intervenção institucional via cultura de rede”, coordenado pelo professor Dalton Martins; Item 105 

16, outros assuntos. Itens 9 a 16 da pauta não foram, portanto, apreciados. Nada mais havendo 106 



a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser 107 

assinada pelo presidente deste conselho.   108 


