
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 30/08/2016 

Aos trinta dias do mês de agosto 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 Medeiros da Silva, diretor, presidiu o 3 

Conselho; os(as) conselheiros(as) Adriane Geralda Alves do Nascimento, Alexandre R. Afonso, 4 

Alexandre T. dos Santos, Ana Carolina R. P. Temer, Ana Rita V. Fernandes, Andrea P. dos 5 

Santos, Ângela T. de Moraes, Angelita P. de Lima, Arnaldo A. F. Júnior, Claudomilson F. 6 

Braga, Daiana Stasiak, Dalton L. Martins, Daniel Christino, Douglas F. Cordeiro, Eliseu T. A. 7 

Júnior, Erinaldo Dias Valério, Gardene Leão de C. Mendes, Ilaydiany Cristina O. da Silva, 8 

Janaína Jordão, Laís P. de Oliveira, Lara Lima Satler, Luana Silva Borges, Letícia S. Cortês, 9 

Lisbeth Oliveira, Luiz Carlos do C. Fernandes, Lutiana Casaroli, Magno L. M. da Silva, Marcel 10 

F. Silva, Marizangela Gomes de Morais, Nilton J. dos R. Rocha, Rafael M. Lisita, Ricardo 11 

Pavan, Rodrigo Cássio Oliveira, Rubem Borges T. Ramos, Sálvio J. P. Farias, Simone A. Tuzzo 12 

e Tiago Mainieri de Oliveira; os(as) representantes técnico-administrativos(as): Paula Padial 13 

Fuzaro, João Lúcio M. Cruz, Vinicius Dias de Melo, Yura Peixoto Leonel, Aline N. da Silva, 14 

Annelise Vinhal Lício, Jessé Miranda Silva; a representante discente do Mestrado: Carolina 15 

Silva de Moura; os representantes discentes da Graduação: José Roberto da Cunha Barbosa, 16 

Guilherme Henrique Narciso Alves e Geovana C. de Oliveira; e não compareceram, mas 17 

justificaram a ausência, os(as) docentes Alfredo José Lopes Costa, Carlise N. Borges, Edson 18 

Teixeira A. Junior, Eliany A. de Araújo, Elisângela Gomes, Flávia M. dos Santos, Goiamérico 19 

Felício C. dos Santos, José Vanderlei Gouveia,  Laura Vilela R. Rezende, Lisandro Magalhães 20 

Nogueira, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciana Cândida da Silva, Luciene de Oliveira Dias, 21 

Marcilon A. de Melo, Maria de Fátima Garbelini, Maria das Graças M. Castro, Marina Roriz, 22 

Rafael Franco Coelho, Rosana M. R. Borges, Silvana C. S. Pereira, Solange M. Franco, Suely 23 

Gomes e Thalita S. Fróes. Não compareceram e não justificaram ausência os(as) professores(as): 24 

Divina Eterna V. Marques, Juarez F. de Maia, Lindsay Borges, Luciana F. Serenini, Luciano A. 25 

Pereira, Luiz Antônio S. Freitas, Maria Flora C. Medeiros, Maria Francisca M. Nogueira,  26 

Mariana C. Calaça e Wolney Fernandes de Oliveira. Item 1 da pauta. Informes. Visita da adida 27 

dos EUA e palestra sobre as eleições norte-americanas: Prof. Magno informa que dia 14/09, às 28 

10h, durante a disciplina do Prof. Juarez, estará aberta a palestra a quem queira participar. Vagas 29 

de estágios para estudantes da UFG: Prof. Magno informa que existem 84 vagas de estágio 30 

supervisionado não obrigatório disponíveis, e que dessas, mais de 20 vagas são de interesse dos 31 

cursos da FIC. Solicita, portanto, aos professores, que ajudem os alunos a participarem do 32 

processo seletivo. Seminários Temáticos de Política de Comunicação da UFG: Prof. Magno 33 

realiza a leitura de toda a programação do evento com dias, locais e horários e salienta que 34 

maiores informações estão disponibilizadas no portal da UFG. Leonardo Elói informou que o 35 

estúdio em parceria com a ASCOM fará a transmissão do evento. Seminário de Abertura das 36 

Disciplinas sobre Gênero, Sexualidades e Relações Étnico-Raciais: Prof. Magno informou que 37 

exatamente neste mesmo momento está acontecendo a abertura desse evento e que vários 38 

professores da FIC participam e ministram disciplinas desse programa. Parabenizou pela 39 

iniciativa. Submissão de trabalhos para o 13º Conpeex: Prof. Magno ressaltou que o prazo para 40 

inscrição de trabalhos já começou e vai até o dia 16/09. O Conpeex será realizado de 17 a 19 de 41 

outubro. Calendário de TCC para 2016/2: A Profa. Rosana, que não pode comparecer a esta 42 

sessão, deverá fazer a divulgação por email. Prêmio Wilmar Alves de Jornalismo: inscrições 43 

prorrogadas. A Profa. Ângela reforçou que as inscrições abriram em julho durante as férias, e por 44 



isso foram prorrogadas até final de outubro, e a premiação será no dia 09 de dezembro. Solicitou 45 

a divulgação das novas datas pelos colegas. Estado de greve dos servidores técnico-46 

administrativos: João Lúcio explana que a categoria está realizando uma sequencia de 47 

assembleias, e que na última ficou deliberado o “estado de greve”. Explicou que “estado de 48 

greve” significa que a qualquer momento pode ser deflagrada a greve da categoria, e serve como 49 

alerta para o governo em relação às propostas legislativas que vêm sendo tomadas até o 50 

momento. Uma das diretrizes do estado de greve é a mobilização dos membros para discussões 51 

sobre as temáticas e produção de materiais informativos. Citou que o servidor André Roberto 52 

Custódio produziu um material de divulgação e o servidor Marcus Vinícius da Silva produziu 53 

um vídeo sobre esse assunto. Foram apresentados os materiais e o vídeo no datashow para os 54 

presentes. João Lúcio finaliza dizendo que a FASUBRA tem uma plenária nos dias 9, 10 e 11 de 55 

setembro, nas quais serão discutidos vários assuntos e determinado se a categoria entra ou não 56 

em greve. Prof. Magno relata que o ministro da educação havia anunciado um corte de 20% no 57 

orçamento das universidades para 2017. Considerando a inflação de 10% em 2016, a redução 58 

orçamentária chegaria a 30%. As entidades se mobilizaram e pressionaram, principalmente por 59 

meio da ANDIFES,  para que o corte não ocorresse porque seria um grande impacto negativo 60 

para as IFES. Na semana passada, em reunião da ANDIFES com o MEC, o Governo Federal 61 

recusou e definiu que se mantivesse o mesmo orçamento de 2016 em 2017. Portanto, o 62 

orçamento fica congelado. Isso significa que haverá uma perda de 10% referente à inflação. O 63 

Prof. Daniel ressalta que haverá uma revisão de meta a cada 10 anos,  segundo o projeto do 64 

Governo. A Profa. Angelita comenta uma carta pública do reitor em que solicita que os docentes 65 

e os parlamentares façam algo em relação às medidas do Governo. Segundo afirmou, é 66 

necessário discutir a crise, tomar consciência dela, retomar o diálogo com as instituições 67 

nacionais e apoiar a carta do reitor a fim colocar o tema na pauta política. O Prof. Daniel ressalta 68 

que a PROIFES, a qual a ADUFG se vincula, tomou posição de não negociar com governos 69 

interinos. Marcus Vinícius pede a palavra e diz que vai disponibilizar o material produzido para 70 

ser amplamente divulgado por todos. O Prof. Daniel ressalta que foram mantidos os acordos 71 

feitos com o governo Dilma. O Prof. Magno recomenda que todos(as) fiquem alertas e, se 72 

necessário, se mobilizem. Novas servidoras (técnico-administrativa e professora substituta). Foi 73 

apresentada a nova servidora Paula Padial Fuzaro, Secretária Executiva, e a professora Luana 74 

Borges, do curso de Jornalismo. O Prof. Magno abre espaço para mais algum informe extra 75 

pauta. A Profa. Angelita informa que ontem, na Câmara de Graduação, foi aprovada em ultima 76 

instancia o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Jornalismo e também o de Publicidade e 77 

Propaganda. O acordo que foi feito é que os PPCs são aprovados e não voltam ao plenário. O 78 

Jornalismo está com o seu PPC regularizado e em fase de implantação. No dia 16 de setembro 79 

ocorrerá o encontro nacional de professores de Jornalismo, realizado em Goiânia, e que foram 80 

prorrogadas por mais 7 dias as inscrições de trabalhos, podendo ser na modalidade de relato de 81 

experiência de sala de aula, artigos, pôsteres e resumos expandidos. Item 2 da pauta. Aprovação 82 

de ata do Conselho Diretor da sessão do dia 20/07/2016: Prof. Magno solicita ao conselho a 83 

manifestação sobre aprovação: aprovada. Item 3 da pauta. Processo nº 23070.007619/2016-92, 84 

de interesse da professora Andréa Pereira dos Santos, solicitando progressão por avaliação de 85 

desempenho: retirado de pauta. Item 4 da pauta. Processo nº 23070.006534/2016-97, de 86 

interesse da professora Adriane Geralda Alves do Nascimento Cezar, solicitando promoção por 87 

avaliação de desempenho: retirado de pauta. Item 5 da pauta. Processo nº 23070.007146/2016-88 

23, de interesse do professor Erinaldo Dias Valério, solicitando avaliação de seu estágio 89 

probatório: retirado de pauta. Item 6 da pauta. Processo nº 23070.002960/2013-17, de interesse 90 

da professora Lívia Ferreira Carvalho, referente à alteração de seu regime de trabalho (carga 91 

horária): retirado de pauta. Os processos estavam com a documentação incompleta, razão pela 92 



qual foram retirados de pauta. Item 7 da pauta. Processo nº 23070.009025/2016-77, de interesse 93 

da professora Lívia Ferreira de Carvalho, solicitando retribuição por titulação: Prof. Douglas 94 

relatou o parecer da CAD, que foi favorável à aprovação. Colocado em votação, o parecer foi 95 

aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 8 da pauta. Processo nº 96 

23070.008798/2016-85, de interesse da professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, 97 

solicitando progressão por avaliação de desempenho: retirado de pauta. Item 9 da pauta. 98 

Processo nº 23070.009342/2016-54, de interesse da professora Luciana Cândida da Silva, 99 

solicitando promoção por avaliação de desempenho. O Prof. Douglas relatou o parecer da CAD, 100 

que foi favorável à aprovação. Colocado em votação, o parecer foi aprovado pelos(as) 101 

conselheiros(as) presentes. Item 10 da pauta. Processo nº 23070.008065/2016-41, de interesse 102 

do professor Ricardo Pavan, solicitando progressão por avaliação de desempenho: retirado de 103 

pauta. Item 11 da pauta. Processo nº 23070.009368/2016-31, de interesse do professor Tiago 104 

Mainieri de Oliveira, solicitando promoção por avaliação de desempenho: retirado de pauta. 105 

Item 12 da pauta. Processo nº 23070.000318/2016-38, de interesse da professora Sueli 106 

Henrique A. Gomes, solicitando progressão por avaliação de desempenho (retificação): retirado 107 

de pauta.  Item 13 da pauta. Solicitação de oferta de vagas em disciplinas de cursos da FIC para 108 

novo Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Econômicas. O Prof. Magno leu o memorando 109 

enviado pela coordenação do curso de Ciências Econômicas, que solicita 5 vagas em cada uma 110 

das seguintes disciplinas: “Economia da Informação e da Inovação” e “Mercadologia” do curso 111 

de Gestão da Informação. “Introdução à Publicidade e Propaganda”, “Comportamento do 112 

Consumidor” e “Mercadologia” do curso de Publicidade e Propaganda. O Prof. Claudomilson 113 

pediu para constar em ata que as vagas disponibilizadas para a FACE serão ofertadas dentro do 114 

fluxo e das condições acadêmicas do respectivo curso. O professor afirma: “nós não vamos abrir 115 

turmas especiais ou vagas especiais para atender outros cursos”. E, ainda, que o curso de 116 

Relações Públicas se compromete a ofertar 5 vagas na disciplina de “Mercadologia” no segundo 117 

semestre de cada ano. Prof. Daniel apresenta que atualmente o curso de Publicidade e 118 

Propaganda não pode disponibilizar vagas na disciplina de “Introdução à Publicidade e 119 

Propaganda” porque a disciplina apresenta 55 alunos e acrescentar 5 vagas seria inviável. O Prof. 120 

Daniel se compromete a ofertar 5 vagas na disciplina “Comportamento do Consumidor” no 121 

segundo semestre de cada ano. O Prof. Arnaldo, do curso de Gestão da Informação, se 122 

compromete a disponibilizar 5 vagas na disciplina “Economia da informação e da Inovação”. A 123 

oferta foi aprovada, dentro das condições especificadas pelos coordenadores de cursos. Item 14 124 

da pauta. Indicação de nomes para compor a Comissão Eleitoral, responsável pela elaboração de 125 

normas para eleição de Diretor e Vice-Diretor da FIC/UFG: Prof. Magno informa que o processo 126 

eleitoral seguirá as normas elaboradas pela comissão eleitoral, que tem autonomia para fazer 127 

suas propostas. Informou, como sugestão, que cada curso poderá indicar seus representantes. O 128 

edital deverá ser formulado e entregue para aprovação na próxima reunião do Conselho Diretor, 129 

no dia 22/09. Aberta a discussão. Foram indicados a Profa. Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, 130 

representando o curso de Mestrado e escolhida como presidente da comissão. Profa. Luciene de 131 

Oliveira Dias, representando o curso de Jornalismo. Profa. Marizângela Gomes de Moraes, 132 

representando o curso de Biblioteconomia. Prof. Rubem B. Teixeira Ramos, representando o 133 

curso de Gestão da Informação. Prof. Claudomilson Fernandes Braga, representando o curso de 134 

Relações Públicas. A técnica-administrativa Yura Peixoto, representando os técnicos dos setores 135 

administrativos, e o técnico Leonardo Elói Soares, representando os técnicos laboratoriais. E por 136 

fim dois representantes discentes: Guilherme Henrique Narciso, do curso de Publicidade e 137 

Propaganda, e Jeferson Fragoso, do curso de Relações Públicas. O curso de Publicidade e 138 

Propaganda não indicou representante docente. Item 15 da pauta. Oferta de vagas 139 

remanescentes nos cursos de graduação da FIC (homologação): Prof. Magno apresenta apenas 140 



para homologar, pois já foram aprovadas em ad referendum e encaminhada a devida 141 

documentação para o CGA, com os critérios de entrada, principalmente a partir do SISU 2017. E 142 

as vagas remanescentes da FIC, oriundas de evasão e outros para 2017, são: 8 vagas em 143 

Biblioteconomia, 13 vagas em Gestão da Informação, 9 vagas em Jornalismo, 7 vagas em 144 

Publicidade e Propaganda e 10 vagas em Relações Públicas. A Profa. Angelita pede a palavra 145 

para comentar que as vagas remanescentes precisam de uma discussão maior, pois acarretam 146 

acúmulo de alunos em sala de aula, excesso de processos de quebra de protocolo e ausência de 147 

salas de aula que comportem o elevado número de alunos. Informa que houve um debate sobre 148 

isso ontem, na Câmara de Graduação, e que é um assunto para se pensar, pautar e buscar 149 

soluções nas próximas reuniões. Merece análise e ampla discussão para a próxima demanda. 150 

Prof. Magno afirma que o assunto merece discussão aprofundada na Câmara de Graduação, mas 151 

que essa oferta já foi aprovada e encaminhada ao CGA/Prograd. Item 16 da pauta. Processos 152 

referentes à quebra de pré-requisito de disciplinas dos cursos de graduação: Profa. Angelita 153 

relata que o estudante entra com pedido de quebra de pré-requisito e o processo é demorado, o 154 

parecer sai quando a disciplina já terminou. Decidiu-se que a primeira instância de quebra de 155 

pré-requisito é a Coordenação do Curso. O que normatiza isso é o período no cronograma. A 156 

resolução resolve alguns casos, mas complica outros. A professora acrescenta que os processos 157 

do curso de Jornalismo foram arquivados, pois era desnecessária a quebra do pré-requisito. O 158 

Prof. Clodomilson relatou o parecer contrário da Coordenação do Curso de Relações Públicas, e 159 

justificou o parecer, no qual todos foram indeferidos, porque os alunos tiveram alto número de 160 

reprovações nas disciplinas. Alegou que a quebra desse pré-requisito fragilizaria as disciplinas 161 

futuras. A Profa. Andréa relata que, no caso do curso de Biblioteconomia, alguns foram 162 

motivados pela coordenação do curso por causa da possibilidade da implantação do currículo 163 

novo, pois favorece a transição do currículo antigo para o currículo novo, sendo assim, todos os 164 

processos do curso foram aprovados. O Prof. Arnaldo relata que do curso de Gestão da 165 

Informação houve 2 pedidos, sendo um referente a prazo para formação expirado. Como a 166 

coordenação conseguiu conciliar as disciplinas que a aluna precisava, foi, portanto, deferido o 167 

pedido. O segundo caso é uma disciplina que se encontra no final do fluxo do curso e que a aluna 168 

gostaria de adiantar. O processo foi indeferido haja vista a possibilidade de a aluna fazer essa 169 

disciplina no tempo correto. A coordenação do curso de Gestão da Informação informa que 170 

elaborará um documento para normatizar a prática de quebra de requisitos para o curso. 171 

Colocado em votação, os pareceres foram aprovados pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 172 

17 da pauta. Normas complementares para processo seletivo de professor substituto para a vaga 173 

do docente Marcilon Almeida de Melo, afastado para o Doutorado. O Prof. Magno informa que a 174 

PRODIRH sinalizou positivamente em relação à contratação, mas ainda não aprovou. Prof. 175 

Daniel pede aprovação para, em caráter de antecipação, já deixarem preparado um edital com as 176 

regras dos concursos para professor substituto do curso de Publicidade e Propaganda, com 177 

formação na área de comunicação, designer ou tecnologia. As Normas Complementares serão 178 

enviadas à PRODIRH em arquivo digitalizado. Colocado em votação, o parecer foi aprovado 179 

pelos(as) conselheiros(as) presentes. Item 18 da pauta. Projetos de pesquisa (prorrogação): 180 

Projeto “Diagnóstico das Bibliotecas Escolares do Estado de Goiás e elaboração de proposta para 181 

criação da Rede Estadual de Bibliotecas Escolares”, sob a coordenação da professora Andréa 182 

Pereira dos Santos. A Profa. Andrea relata o projeto e a necessidade da prorrogação para 183 

viabilizar a fase de coleta de dados na qual se encontra. Projeto “Mineração de textos em redes 184 

sociais e jornais informativos na detecção de opiniões e padrões de escrita”, sob a coordenação 185 

do professor Alexandre Ribeiro Afonso. O professor justifica a prorrogação em virtude da 186 

necessidade de continuação da pesquisa. Projeto “Estudo descritivo sobre as técnicas de 187 

indexação e classificação para documentos de empresas públicas e privadas do Estado de Goiás”, 188 



sob a coordenação do professor Alexandre Ribeiro Afonso. O Prof. Alexandre relata que está em 189 

fase de coleta de dados, devendo, portanto, ser prorrogado. Projeto “Barroco e Neoformalismo a 190 

partir da estética analítica: cinema, vídeo e artes interativas”, sob a coordenação do professor 191 

Rodrigo Cássio Oliveira. O Prof. Rodrigo relata o que o projeto trabalha, a partir de encontros 192 

mensais,  com a tradição da filosofia analítica e como ela trata a estética, com as frentes: cinema, 193 

televisão, vídeo e novas tecnologias. Colocado em votação, as prorrogações foram aprovadas 194 

pelo(as) conselheiros(as) presentes. Item 19 da pauta. Outros assuntos. Nada mais havendo a 195 

tratar, eu, Paula Padial Fuzaro, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser 196 

assinada pelo presidente deste Conselho. 197 


