
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 21/11/2013 

Aos vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, no auditório 1 
da 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 conselheiros 3 
Adriane Geralda Alves do Nascimento, Alexandre Tadeu dos Santos, Angelita Pereira de Lima, Antônio 4 
Carlos Borges Cunha, Carolina Paraguassú Dayer, César Viana Teixeira, Claudomilson Fernandes Braga, 5 
Daniel Christino, Divina Eterna Vieira Marques, Edson Luiz Spenthof, Edson Teixeira Álvares Junior, Eliany 6 
Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado Júnior, Gardene Leão de Castro Mendes, Glayce Rocha Santos 7 
Coimbra, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Vieira de Paula Jordão, Laura Vilela Rodrigues 8 
Rezende, Letícia Segurado Cortês, Lindsay Borges, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciene de Oliveira Dias, 9 
Marina Muniz Mendes, Marcilon Almeida de Melo, Maria de Fátima Garbelini, Maria Luiza Martins 10 
Mendonça, Marina Roriz Lousa da Cunha, Nilton José dos Reis Rocha, Paola Regina Carloni, Raquel de Paula 11 
Ribeiro, Rosana Maria Ribeiro Borges, Ricardo Pavan, Silvana Coleta Santos Pereira, Solange Maria Franco, 12 
Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia Cruz Riascos de Andrade, Suely Henrique de Aquino Gomes; os técnicos-13 
administrativos Vinícius Dias de Melo e André Roberto Custódio Neves; e o represente estudantil Rhaydran 14 
Sandokan. Não compareceram, mas justificaram a ausência os professores Ana Carolina Rocha Pessoa 15 
Temer, Ângela Teixeira de Moraes, Flávia Martins dos Santos, Juarez Ferraz de Maia e Luciana Cândida da 16 
Silva. Não compareceram os professores Antônio Humberto Severino Ribeiro, Carlos Eduardo Viana 17 
Aldighieri Soares, Janaína Ferreira Fialho, João de Melo Maricato, José Vanderlei Gouveia, Lívia Marques 18 
Ferrari de Figueiredo, Luciana Miranda de Carvalho, Luciano Alves Pereira, Lutiana Casaroli, Maria Flora 19 
Costa Medeiros, Marta Izabel de Souza Duarte, Sálvio Juliano Peixoto Farias e Thomas Roland Hoag. Item 1 20 
da pauta. Informes. O presidente do Conselho comunicou que a avaliação docente pelo discente se encerra 21 
no dia 24 de janeiro, alertando aos professores para solicitarem a participação dos alunos. Os que desejam 22 
agendar férias para janeiro e fevereiro, o período se encerra no dia 30/11. As avaliações de monitorias 23 
devem ser entregues até o dia 15/12, impreterivelmente, sob pena de se perder o direito a vaga de 24 
monitor. O 1º CAPPA - Colóquio para Apresentação de Produções Acadêmicas, evento organizado pelo 25 
curso de Publicidade e Propaganda, que se encerrará no dia 22/11, conta com 130 inscrições e 20 trabalhos 26 
a serem apresentados. O VII Seminário Mídia e Cidadania e V Seminário Mídia e Cultura, segundo o 27 
conselheiro Claudomison F. Braga, ocorrerá dia 05/12. Pela manhã haverá a palestra de abertura e à tarde 28 
acontecerão os  Grupos de Trabalho, com cerca de  42 trabalhos inscritos para apresentação. Quanto à 29 
apresentação de Estágios de Biblioteconomia, informou-se a alteração da data para o período de 16 a 18 de 30 
dezembro. Sobre o Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), o conselheiro Antônio Carlos B. Cunha informou 31 
que o depósito será no dia 2 de dezembro e que, neste semestre, já trabalharão na perspectiva de 32 
alimentação do repositório institucional de trabalhos científicos. Entrega do termo concomitantemente à 33 
versão digital do trabalho acadêmico. O referido professor esclareceu que este ano, em virtude da 34 
alteração da comissão, houve certa influência no planejamento das atividades de apresentações dos TCCs. 35 
O presidente do conselho informou que os ingressos para o baile da UFG poderão ser adquiridos com a 36 
direção ou com o professor Venerando Campos, da Ascom. Sobre premiados que receberão o Certificado 37 
de Reconhecimento da UFG, o presidente do conselho pediu que aquele que houvesse recebido alguma 38 
premiação em 2013 deveria encaminhar um e-mail à direção para que ela repasse à comissão 39 
organizadora. Outros informes. O coordenador do curso de Jornalismo, conselheiro Edson L. Spenthof, 40 
informou que nos dias 22 e 23 de outubro fizeram uma avaliação (institucional e acadêmica) para melhor 41 
conhecimento da área, cuja devolutiva será entregue na semana posterior aos TCCs. A conselheira Luciene 42 
de O. Dias informou da urgência para se validar as ações que desejam concorrer à bolsa PROBEC.  O 43 
presidente do conselho informou que a Medalha de Honra da UFG, conferida a Maria Eunice, por indicação 44 
deste conselho, pelo relevante trabalho prestado à sociedade, bem como das outras indicações da UFG, 45 

serão entregues no dia 29 de novembro, durante solenidade no Centro de Aulas D, 5º andar. O acadêmico 46 
Victor Hugo falou sobre o espaço conquistado pelos estudantes da faculdade para as manifestações 47 
espontâneas em arte grafite. Item 2 da pauta, aprovação de ata da sessão do Conselho Diretor do dia 48 
18/10/13, com duas abstenções. Algumas questões sobre os processos de avaliação do estágio probatório e 49 
da progressão na carreira docente foram levantadas, entre elas a avaliação discente, haja vista a ausência 50 
frequente de alguns alunos. Isso incompatibilizaria a avaliação do professor em termos de frequência. O 51 
presidente do Conselho alertou os professores sobre a urgência de se ingressar com pedido de progressão 52 
ou promoção, nos casos em que o docente tenha direito. O prazo para fazê-lo encerra-se no dia 31/12, para 53 



não perder alguns pagamentos retroativos. Itens 3 e 4 da pauta, processos de alteração de regime de 54 
trabalho (CH) para Dedicação Exclusiva (DE), de interesse das  professoras  Andréa Pereira dos Santos e  55 
Lara Lima Satler. Os processos foram aprovados por unanimidade. Itens 5 a 10, processos  de  progressão 56 
horizontal dos professores Divina Eterna Vieira Marques, Janaína Vieira de Paula Jordão, Lindsay Borges, 57 
Magno L. Medeiros da Silva, Marina Roriz R. L. Cunha e Simone Antoniaci Tuzzo. Todos foram aprovados 58 
por unanimidade. Item 11 da pauta. Processo de progressão horizontal da professora Sônia Cruz Riascos de 59 
Andrade, por falta de documentos, não foi apreciado. Item 12 da pauta. Processo de promoção por 60 
avaliação de desempenho da professora Maria das Graças M. Castro. Sobre a avaliação da professora Maria 61 
das Graças Monteiro Castro para fins de progressão, a presidente da Comissão de Avaliação Docente, 62 
professora Divina Eterna V. Marques, informou o parecer favorável ao pleito, desde que a professora abra 63 
mão do período que fora desconsiderado pela CAD, visto que poderia ser prejudicial à referida professora 64 
em uma ou outra resolução. Item 13. Processo de avaliação de estágio probatório da professora Solange 65 
Maria Franco, relatado pela presidente da CAD, foi aprovado por unanimidade. Incluiu-se o processo de 66 
progressão horizontal da professora Andréa P dos Santos, também aprovado por unanimidade. Item 14, 67 
relatório parcial de afastamento para pós-graduação professora Thalita Sasse Fróes, relatado pelo 68 
conselheiro Goiamérico F. C. dos Santos, foi aprovado por unanimidade. Item 15 da pauta. A Comissão de 69 
Revalidação de Diplomas do curso de Relações Públicas, já apreciada na reunião passada, conforme 70 
esclareceu o presidente do conselho, será alterada devido à impossibilidade de um professor substituto 71 
integrá-la; ficará composta pelo presidente Edson T A Júnior e os membros Lindsay Borges e Adriane G. A. 72 
do Nascimento. Item 16. Parceria pedagógica com o curso de Relações Internacionais da Faculdade de 73 
Ciências Sociais da UFG. Os coordenadores dos cursos de Jornalismo, Relações Públicas e Gestão da 74 
Informação falaram sobre a parceria.  A professora Eliany A. de Araújo externou sua satisfação em poder 75 
atender a demanda do Curso de Relações Internacionais, com a Gestão da Informação oferecendo cinco 76 
vagas para quatro disciplinas, em caráter optativo. A professora Lutiana Casarolli declarou que foram 77 
solicitadas ao curso de Relações Públicas cinco vagas em uma disciplina, em contrapartida o curso de RP 78 
também fez a mesma solicitação ao curso de Relações Internacionais. Igualmente o professor Edson Luiz 79 
Spenthof também afirmou que foram solicitadas cinco vagas ao jornalismo. A parceria com os três cursos 80 
foi aprovada por unanimidade. Item 17 da pauta. Modelo de alocação de vagas de docentes efetivos da 81 
FIC. O professor Claudomilson F. Braga lembrou a todos que poderiam ter enviado sugestões e observações 82 
sobre a construção do modelo. Em seguida, esclareceu que a vaga originada pela aposentadoria não é 83 
“carimbada”. Ou seja: embora a unidade gere a vaga, ela não tem direito automático a esta vaga.  A minuta 84 
estruturada pela comissão privilegia a produção das áreas: sendo duas vagas, mantém-se uma no modelo, 85 
pelos critérios de produção, e a outra vaga vai para o aposentado. As discussões abordaram várias 86 
questões: a vaga vai muito além da produção intelectual, pois existe a relação professor/aluno (18 alunos); 87 
a questão dos professores 20h e substitutos; a necessidade de se encarar a produção como relacionada à 88 
própria atividade do docente; a irrelevância da existência de uma resolução específica para normatizar o 89 
preenchimento de vagas; em contraste, a necessidade premente de regulamentar os processos na unidade 90 
acadêmica. O professor Claudomilson F. Braga reiterou a proposta de aposentado, levando em conta o 91 
modelo geral para conquista de mais vagas, a segunda sempre será destinada ao curso. O conselheiro 92 
Edson Spenthof defendeu a posição de que as vagas sejam destinadas prioritariamente às vacâncias 93 
oriundas de aposentadorias. Como encaminhamento, foram apresentadas três propostas: 1) a manutenção 94 
do inteiro teor da minuta do modelo de alocação de vagas; 2) a alocação deverá atender prioritariamente 95 
as vagas de aposentadorias; 3) o critério principal é o da produtividade, sendo uma segunda vaga a ser 96 
destinada aos casos de aposentadorias. Após intensas discussões, não foi possível deliberar sobre a 97 
matéria, uma vez que, naquele momento, não mais havia quórum suficiente. O presidente do Conselho 98 
afirmou, então, que deverá convocar uma reunião extraordinária para o fim. Item 18 da pauta. 99 
Confraternização natalina: definição e organização. A professora Eliany A. de Araújo lançou duas propostas 100 
para que todos da FIC pensassem o que seria melhor: na Lancaster Grill, no valor de R$ 70,00, incluídas as 101 
bebidas, ou no SINT-UFG, no valor de R$ 30,00, sem as bebidas. Uma consulta aos conselheiros seria feita 102 
por e-mail. Item 19 da pauta, propostas para dinamização da produção laboratorial do Labicom, em virtude 103 
da hora avançada, não foi apreciado. Item 20 da pauta, implicações da Resolução 32/2013 e o 104 
preenchimento do Sicad, não foi apreciado. Item 21 da pauta. Comissão para projeto de identidade visual 105 
da unidade. O professor Marcilon A. de Melo coordenará a comissão e convidará os alunos que queiram 106 
participar. Item 22 da pauta, projetos de pesquisa e extensão, não foi apreciado. Item 23 da pauta. Outros 107 
assuntos não foram apresentados. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri, lavrei a 108 
presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho. 109 


