
CONVOCAÇÃO 

 

O diretor da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia/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 a sessão ordinária a 

realizar-se no dia 19 de setembro de 2012 (quarta-feira), das 9h às 12h, no prédio do 

Labicom (Laboratórios Integrados de Comunicação e Informação), para deliberarem sobre os 

temas da pauta abaixo: 

 

1 – Informes: 

 Proext: projetos contemplados; 

 Jovens Talentos: alunos selecionados; 

 Prêmio Expocom nacional: alunos contemplados; 

 Prêmio Guia do Estudante: avaliação dos cursos; 

 Conpeex; 

 Encontro de alunos do curso de GI; 

 Especialização em Avaliação de Ambientes Informacionais; 

 Mostra de Cinema Policial; 

 Café de Ideias; 

 Outros. 

2 – Aprovação de ata das sessões do Conselho Diretor dos dias 12/06/12 e 30/08/12; 

3 – Prorrogação de afastamento para pós-graduação: Prof. Rubén Darío J. Cândia; 

4 – Processo de estágio probatório: Prof. Arnaldo Alves F. Júnior; 

5 – Processo de estágio probatório: Profa. Lara Lima Satler; 

6 – Plano de trabalho referente à alteração de regime de trabalho: Profa. Andréa P. Santos; 

7 – Alterações de regime de trabalho: Profa. Kátia R.B. Keller e Profa. Lara Lima Satler; 

8 – Redistribuição de servidor técnico-administrativo: do IFG para a UFG (homologação); 

9 – Quebra de pré-requisito de acadêmico de Biblioteconomia (homologação); 

10 – 3ª turma da Especialização em Assessoria de Comunicação e Marketing (homologação); 

11 – Relatório preliminar das atividades desenvolvidas nos últimos quatro anos;  

12 – Processo eleitoral para direção da FACOMB: cronograma, comissão eleitoral e normas; 

13  – Reorganização das atividades pedagógicas e administrativas da FACOMB, em      

conformidade com o Calendário Acadêmico de Reposição 2012;  

14 – Normas complementares de processo seletivo para professor substituto; 

15 – Labicom: projeto original e novas possibilidades de uso e ocupação; 

16 – Enade 2012; 

17 – Projetos de pesquisa e de extensão; 

18 – Lançamento da revista Transmídias; 

19 – Outros assuntos. 

 

 

Goiânia, 16 de setembro de 2012 

Prof. Magno Medeiros – Diretor 


