
 
 
 
 
 

C O N V O C A Ç Ã O 
 

O diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, professor Magno Medeiros, 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 13 de novembro de 2014, 
quinta-feira, das 14h às 17h, no auditório da FIC, para deliberarem sobre a pauta abaixo: 
 

1. Informes: 

 Edital do processo seletivo do Mestrado em Comunicação; 

 Edital de eleições para os conselhos centrais da UFG; 

 Edital de publicação de livros resultantes de teses e dissertações; 

 Programa Institucional de Iniciação Científica e Desenv. Tecnológico da UFG; 

 Novas aquisições SIBI; 

 Inauguração da sede do Media Lab; 

 Seminário de Estágios em Biblioteconomia; 

 1ª Mostra Acadêmica de Estágio em Relações Públicas; 

 II CAPPA - Colóquio para Apresentação de Produções Acadêmicas de PP; 

 Lançamento do livro “Publicidade sem fronteiras, vol. 2”; 

 ENGI 2014 - Encontro Nacional de Gestão, Políticas e Tecnologias de Informação; 

 Semanas de apresentação dos TCCs; 

 Nova proposta de padrão de horários de aulas na UFG; 

 Avaliação de desempenho dos docentes feitas pelos discentes. 

2. Aprovação da ata da sessão do Conselho Diretor do dia 15/10/2014; 

3. Processo nº 23070.005699/2014-80, de interesse da professora Adriane G. A. Nascimento, 
solicitando progressão por avaliação de desempenho; 

4. Processo nº 23.070.015766/2014-74, de interesse da professora Luciana Cândida da Silva, 
solicitando progressão por avaliação de desempenho; 

5. Processo nº 23.070.020653/2014-91, de interesse da professora Lara Lima Satler, solicitando 
progressão por avaliação de desempenho; 

6. Processo nº 23.070.022942/2013-43, de interesse do professor Daniel Christino, solicitando 
progressão por avaliação de desempenho; 

7. Processo nº 23070.019331/2011-56, de interesse do professor João de Melo Maricato, solicitando 
avaliação final de estágio probatório; 

8. Processo nº 23070.016945/2014-29, de interesse do Prof. Alexandre R. Afonso, solicitando revisão 
de notas de avaliação feita pelo corpo discente; 

9. Normas complementares de concurso público para professor efetivo na área de Biblioteconomia, 
em decorrência de redistribuição da professora Janaína F. Fialho; 

10. Normas complementares de processo seletivo de professor substituto na área de Relações 
Públicas, em virtude de afastamento do professor Rafael F. Coelho; 

11. Oferta de disciplinas de Verão; 

12. Programa de Mobilidade estudantil: proposta de interesse dos estudantes Adriana C. Silva 
(Jornalismo) e Renato Lourenço de Moura (Gestão da Informação); 

13. Repositório institucional da FIC: projeto em andamento; 

14. Informes sobre o novo sistema acadêmico SIGAA – Módulo Graduação, que substituirá o SAG; 

15. Projeto de pesquisa “O portal da Prefeitura de Goiânia e a aplicação da Lei de acesso à 
informação”, coordenado pela professora Divina E. V. Marques; 

16. Outros assuntos. 
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