
 

 

 

 

 

 

C O N V O C A Ç Ã O 

 

O diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, professor Magno Luiz 

Medeiros da Silva, 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 04 de maio de 2016, quarta-feira, das 14h às 17h, no auditório da 

FIC, para deliberarem sobre a pauta abaixo: 

 

1. Informes: 

 Campanha de economia de energia elétrica; 

 Colação de grau dos cursos de graduação da FIC; 

 Pintura e arte em grafite; 

 SIIMI 2016; 

 Programação do Intercom Centro-Oeste; 

 Compós 2016: preparativos e suspensão das aulas; 

 Calendário de eventos 2016 da FIC; 

 Nova professora efetiva da FIC; 

 Outros. 

2. Aprovação de ata do Conselho Diretor da sessão do dia 04/02/2016;  

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

Garbelini, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

4. Processo nº 000701/2016-96, de interesse do professor Goiamérico Felício C. dos 

Santos, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

5. Processo nº 23070.024818/2012-31, de interesse da professora Luciana Candida da 

Silva, referente à alteração de sua carga horária;  

6. Processo nº 23070.002960/2013-17, de interesse da professora Lívia Ferreira de 

Carvalho, referente à alteração de sua carga horária;  



7. Processo nº 23070.013260/2015-10, de interesse da professora Solange Maria 

Franco, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

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

referente à avaliação de seu estágio probatório;  

9. Processo nº 23070.012390/2015-27, de interesse do professor Douglas Farias 

Cordeiro, referente à avaliação de seu estágio probatório;  

10. Processo nº 23070.012226/2015-10, de interesse da professora Daiana Stasiak, 

solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

11. Processo nº 23070.000333/2016-86, de interesse da professora Gardene Leão de 

Castro, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

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

Gomes, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

13. Processo nº 23070.003821/2015-64, de interesse da professora Lara Satler, 

solicitando promoção por avaliação de desempenho;  

14. Processo nº 23070.000964/2013-52, de interesse da professora Lara Satler, referente 

à avaliação de seus relatórios de afastamento para pós-graduação (homologação);  

15. Processo nº 23070.012720/2015-84, de interesse do professor Daniel Christino, 

solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

16. Processo nº 23070.005797/2014-17, de interesse da professora Lívia Ferreira de 

Carvalho, referente aos seus relatórios de afastamento para pós-graduação;  

17. Processo nº 23070.013099/2015-76, de interesse da professora Janaína Vieira P. 

Jordão, referente à retribuição por titulação (homologação);  

18. Processo nº 23070.003731/2016-54, de interesse da professora Gardene Leão de 

Castro, referente à conversão de seu regime de trabalho e à aprovação de seu novo 

plano de trabalho;  

19. Conversão do regime de trabalho da professora Flávia Martins dos Santos e 

aprovação de seu novo plano de trabalho;  

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

Oliveira, solicitando avaliação de seu estágio probatório; 

21. Processo nº 23070.009974/2015-15, de interesse da professora Luciene de Oliveira 

Dias, solicitando progressão por avaliação de desempenho; 



22. Processo nº 23070.011470/2015-65, de interesse da professora Laura Vilela R. 

Rezende, solicitando progressão por avaliação de desempenho; 

23. Processo nº 23070.028035/2013-16, de interesse da professora Angelita Pereira de 

Lima, solicitando progressão por avaliação de desempenho; 

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

solicitando aceleração de promoção em decorrência de obtenção do título de 

Doutorado; 

25. Prorrogação de afastamento do professor Rafael Franco Coelho para conclusão de 

seu curso de pós-graduação/Doutorado (homologação);  

26. Homologação do resultado do concurso público para professor efetivo do curso de 

Publicidade e Propaganda, na área de Imagem, Som e Tecnologia (homologação);  

27. Homologação do resultado dos processos seletivos para professores substitutos do 

curso de Biblioteconomia (homologação);  

28. Aprovação dos relatórios SICAD 2015;  

29. Aprovação dos planos de ensino de disciplinas para 2016/1;  

30. Regulamento do estágio obrigatório do curso de Relações Públicas; 

31. Indicação de presidência da CAD – Comissão de Avaliação Docente; 

32. Plano de trabalho de docente voluntária do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação, proposto pela professora Nélia Del Bianco, aposentada pela UnB; 

33. Proposta de Regimento Interno do Conselho Diretor; 

34. Projeto de pesquisa: “Memória audiovisual: tratamentos e digitalização do acervo 

mediático da FIC/UFG”, coordenado pela professora Maria de Fátima Garbelini; 

“Letramento Informacional”, coordenado pela professora Suely H. A. Gomes; 

35. Outros assuntos. 

 

 

Prof. Magno Luiz Medeiros da Silva – Diretor  


