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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 25/04/2018 

Ao vigésimo quinto dia do mês de abril, às catorze horas e trinta minutos, no auditório 1 

da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), reuniram-se em sessão ordinária os 2 

membros do Conselho Diretor: a professora Angelita P. de Lima, presidenta do 3 

Conselho; os (as) conselheiros (as): Adriane Geralda Alves do Nascimento, Alexandre 4 

Tadeu dos Santos, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, 5 

Andrea Pereira dos Santos, Ângela Teixeira de Moraes, Arnaldo Alves Ferreira Júnior, 6 

Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Douglas Farias Cordeiro, Eliany 7 

Alvarenga de Araújo, Filipe Reis Dias de Jesus, Janaína Vieira de Paula Jordão, Kátia 8 

Kelvis Cassiano Lozano, Laís Pereira de Oliveira, Letícia Segurado Côrtes, Lindsay 9 

Borges, Lívia Ferreira de Carvalho, Luana Silva Borges, Luciano Alves Pereira, Luciene 10 

de Oliveira Dias, Marcel Ferrante Silva, Maria Flora Costa Medeiros, Marina Roriz 11 

Loousa da Cunha, Marizangela Gomes de Morais, Rafael Franco Coelho, Rosana 12 

Maria Ribeiro Borges, Ricardo Pavan, Rubem Borges Teixeira Ramos, Simone 13 

Antoniaci Tuzzo, Solange Maria Franco, Suely Henrique de Aquino Gomes, Tiago 14 

Mainieri de Oliveira, representando os docentes da Faculdade; Ideltônio Campos de 15 

Santos (Sec. Acadêmica), Aline Nogueira da Silva (Biblioteca), Annelise Vinhal Lício 16 

(Pós-Graduação), Marcus Vinícius da Silva Brito (coordenador-estúdio), representando 17 

os técnico-administrativos em educação; Luiz Phillipe de Araújo Barbosa (Jornalismo), 18 

Geovanna Bessa Silva (Publicidade e Propaganda), representando os discentes de 19 

Graduação; João Victor Mariano B. I. Lauriano, representando os discentes de Pós-20 

Graduação.  Faltas justificadas: Adriane Geralda Alves do Nascimento Cézar, Alfredo 21 

José Lopes Costa, Erinaldo Dias Valério, Flávia Martins dos Santos,Gardene Leão de 22 

Castro, Ilaydiany Cristina Oliveira da Silva, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Lisbeth 23 

Oliveira, Luciana Cândida da Silva, Luiz Antônio Signates Freitas, Lutiana Casaroli, 24 

Magno Luiz Medeiros da Silva, Marcilon Almeida de Melo, Maria de Fátima Garbelini, 25 

Nilton José dos Reis Rocha, Rodrigo Cássio Oliveira, Thiago Cardoso Franco. Faltas 26 

não justificadas: Daniel Christino, Divina Eterna Vieira Marques, Edson Teixeira 27 

Álvares Júnior, Eliseu Vieira Machado Júnior, Lara Lima Satler, Lisandro Magalhães 28 

Nogueira, Maria das Graças Monteiro Castro, Ruben Darío Jiménez Candia, Thalita 29 

Sasse Fróes. Constatada a existência de quórum mínimo, iniciou-se a sessão, com os 30 

seguintes itens constantes em pauta. 1. EXPEDIENTE: 1.1 Apresentação dos novos 31 

conselheiros representando a categoria discente e técnico-administrativos: foram 32 

apresentados os conselheiros representantes da categoria discentes de Graduação: 33 

Anna Karollina Ferreira Silva Santos e Adilson Ribeiro de Sá Júnior – titular e suplente, 34 

respectivamente, do curso de Biblioteconomia, Valeska Sales Martins Fernandes e 35 

Rafael Broges Marques – titular e suplente, respectivamente, do curso de Relações 36 

Públicas, Jully Porto Loopes Melo e Pedro Henrique Lobo Gomes – titular e suplente, 37 

respectivamente, do curso Gestão da Informação, Luiz Phillipe de Araújo Barbosa e 38 

Marcela Figueiredo de Paiva – titular e suplente, respectivamente, do curso de 39 

Jornalismo, Amanda Pereira Santos e Geovanna Bessa Silva – titular e suplente, 40 

respectivamente, do curso de Publicidade e Propaganda; os conselheiros 41 
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representando a categoria discentes de Pós-Graduação: João Victor Mariano Barbosa 42 

Inácio Lauriano, Denise Rodrigues Soares e Gilmara Roberto Moreira – titular, titular e 43 

suplente, respectivamente; consoante Regimento Interno FIC/UFG, Art. 3º, § V, com 44 

mandato de 1 (um) ano, a partir de 17 de abril de 2018, constante na Portaria nº 30; em 45 

seguida, representando o corpo técnico da Faculdade, foram apresentados os 46 

conselheiros: Aline Nogueira da Silva (Biblioteca), André Roberto C. Neves (Estúdio), 47 

Alércio Rodrigues de Souza (Tecnologia da Informação), Annelise Vinhal Lício (Sec. 48 

Acadêmica Mestrado), Ideltônio Campos dos Santos (Sec. Acadêmica Graduação); 49 

Jessé Miranda da Silva (Estúdio); João Lúcio Mariano Cruz (Sec. Administrativa); 50 

Marcus Vinícius da Silva Brito (Coordenador Estúdio),Mayana Paula de Souza Santos 51 

(Sec. Administrativa), Rodolfo Fracalossi Paes (Vice-coordenador Estúdio), Roberto 52 

Fernandes da Silva (Sec. Acadêmica Graduação), Tessa Monteiro Lettieri (Sec. 53 

Acadêmica Mestrado), Vinícius Dias Melo (Tecnologia Informação), Vitor Gontijo Jaime 54 

de Matos (Coordenador Labicom), Weverton José C. de Oliveira (Estúdio), Yura 55 

Peixoto Leonel (Sec. Administrativa), conforme Regimento Interno FIC/UFG, Art. 3º, § 56 

IV, com mandato de 1 (um) ano, a partir de 17 de abril de 2018, constante na Portaria 57 

nº 30. Salienta-se que os técnico-administrativos em educação ocupantes de cargos de 58 

coordenação possuem assento nato junto ao Conselho Diretor, sendo o restante das 59 

vagas ocupadas por 1 (um) representante da Secretaria Administrativa, 1 (um) 60 

representantante da Secretaria Acadêmica de Graduação, 1(um) representante da 61 

Biblioteca, 1 (um) representante do Setor de Tecnologia da Informação, 1 (um) 62 

representante do Estúdio, 1 (um) representante da Secretaria Acadêmica de Pós-63 

Graduação. 1.2 Retirada dos contêineres de lixo do estacionamento: foram 64 

mencionados os inconvenientes de se manter os contêineres de lixo no 65 

estacionamento, o que pode causar danos à qualidade de vida das pessoas que 66 

transitam no local, além de, esteticamente, não parecer ser o local adequado para a 67 

acomodação dos recipientes. Assim, pensando na saúde dos usuários e da melhor 68 

forma de acomodar os resíduos, houve consenso em iniciar diálogo com as Unidades 69 

Acadêmicas ocupantes do Pátio das Humanidades para identificar a melhor forma de 70 

lidar com a questão e o posterior envio de documento à SEINFRA, Secretaria de 71 

Infraestrutura, com cópia para a Reitoria, solicitando a resolução da questão a ser 72 

apresentada pelas Unidades Acadêmicas. 1.3 RADOCs dos anos base 2005, 2006, 73 

2007 e 2008: a profa. Angelita esclareceu que o prof. Nilton perdeu interstícios de 74 

progressão, bem como ela e outros professores. Desse modo, informou que, quando 75 

da gestão do prof. Joãomar de Brito Carvalho Neto, entre 2005 e 2008, não era 76 

costume aprovar em conjunto os processos no tocante aos Relatórios de Atividades 77 

Docente, à nota da chefia e ao parecer da CAD (Comissão de Avaliação Docente). Por 78 

conseguinte, ao necessitar de progressão, analisava-se o processo individualmente.  79 

Entretanto, a atual administração, para resolver a questão dos professores que se 80 

encontram em tal situação, ao ser solicitada, emitirá documento ad referendum com 81 

base na Resolução 18/2017, Art. 25, a qual preconiza – “O desempenho acadêmico do 82 

professor será avaliado pela CAD da Unidade por meio de: I- RADOCs aprovados pelo 83 

Conselho Diretor ou pelo Colegiado da Unidade; II- desempenho didático aferido por 84 
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avaliação do professor feita pelos estudantes,disponibilizado no sistema 85 

institucionalizado; III-resultado da avaliação feita pela Direção/Chefia da Unidade”, com 86 

o intuito precípuo de atender à normativa supracitada e viabilizar a progressão 87 

acadêmica dos docentes. 1.4 Submissão da Ata da reunião extraordinária de 88 

3.4.2018: aprovada a referida Ata. 1.5 Concessão de Título Doutor Honoris Causa 89 

ao presidente Lula: a motivação de encaminhar apoio à proposta de concessão de 90 

título de Doutor Honoris Causa ao presidente Luís Inácio Lula da Silva surge no 91 

contexto no qual outras Unidades Acadêmicas, como a FCS (Faculdade de Ciências 92 

Sociais) e o IESA (Instituto de Estudos Socioambientais) terem aprovado em seu 93 

Conselho Diretor a recomendação de titulação ao presidente a ser enviada ao Consuni. 94 

Assim sendo, a professora Rosana Maria Ribeiro Borges destacou a relevância do 95 

governo do presidente no tocante à expansão das universidades federais, com a 96 

criação do Reuni, que iniciou um novo processo de expansão das universidades 97 

públicas, aumentando consideravelmente o número de universidades, de campus e de 98 

vagas, bem como a criação dos Institutos Federais. A profa. Angelita também reforçou 99 

a importância da ação da mulher brasileira no contexto atual de fragilidade da 100 

democracia brasileira, ressaltando que as Unidades Acadêrmicas acima referidas são 101 

dirigidas por mulheres. Em sua fala, a profa. Janaína Jordão questionou se este seria o 102 

momento político de fazer tal indicação, sem entrar no mérito da questão. Contudo, não 103 

obstante as discussões trazidas a este Conselho, houve votação no sentido de esta 104 

Unidade Acadêmica enviar a proposta ao Consuni, com a indicação de votar a favor da 105 

concessão do título ao presidente junto ao Conselho Universitsário, com 17 (dezessete) 106 

votos a favor, 16 (dezesseis) votos contrários e 2 (duas) abstenções. 1.6 107 

Aniversariantes do mês de abril: neste Conselho, foram lembrados os 108 

aniversariantes Ana Rita Vidica Fernandes – 08/04, Lutiana Casaroli – 09/04, Maria das 109 

Graças Monteiro Castro – 12/04, Roberto Fernandes da Silva – 22/04, Marcus Vinícius 110 

da Silva Brito – 23/04 e Ricardo Pavan – 30/04. 1.7 Informes: 1.7.1 Emenda 111 

parlamentar: a profa. Angelita informou que no dia 25.4.2018, às 11h, a Reitoria avisou 112 

à Direção da liberação de emenda parlamentar destinada à FIC. Será enviada carta de 113 

agradecimento ao deputado Rubens Otoni, concedente da emenda pela Direção da 114 

Faculdade. 1.7.2 Imprensa Nacional: a professora Rosana Maria Ribeiro Borges 115 

informou a respeito das placas de xilogravura utilizadas na impressão do livro O 116 

Cerrado em Jornalismo, Tipografia e Cordel, organizado por ela e pelo prof. José 117 

Vanderley para o Ateliê Tipográfico do Centro Editorial e Gráfico da UFG. Acrescentou 118 

que o termo de doação será assinado em 15 de maio do corrente ano, dentro da 119 

programação do aniversário de 210 (duzentos e dez) anos da Imprensa Nacional e dos 120 

36 (trinta e seis) anos de existência do Museu. 1.7.3 Apresentação Estagiário de RP: 121 

feita a apresentação do estagiário de RP, Luiz Mauro Oliveira Neto, responsável pela 122 

divulgação da FIC nas redes sociais. 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Processos ad 123 

referendum para homologação: 2.1.1 RADOCs (Relatórios de Atividades 124 

Docentes) dos anos base 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 do docente NILTON 125 

JOSÉ DOS REIS ROCHA, matrícula nº 300476/SIAPE, professor Adjunto/FIC, do 126 

curso de Jornalismo: aprovado por unanimidade, 2.1.2 Processo 127 
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23070.028040/2013-11 – Progressão por Avaliação de Desempenho, do docente 128 

NILTON JOSÉ DOS REIS ROCHA, matrícula/SIAPE 0300476-4, do curso de 129 

Jornalismo: aprovado por unanimidade. 2.1.3 Projetos de Pesquisa intitulados: 130 

“NEGRO DE ALMA BRANCA: o branqueamento da negritude brasileira na mídia 131 

impressa” e “CIDADANIA COMO MERCADORIA? A Legitimação do status de 132 

cidadania pelo consumo de produtos e empresas cidadãs”, do docente 133 

CLAUDOMILSON FERNANDES BRAGA, do Programa de Pós-Graduação Stricto 134 

Sensu em Comunicação Social: aprovado por unanimidade. 2.1.4 Projeto de Pesquisa 135 

intitulado “Retrato da Inteligência Competitiva na academia brasileira”, da docente 136 

MARINA RORIZ LOUSA DA CUNHA, com vigência de 1/3/2018 a 31/7/2019: aprovado 137 

por unanimidade; 2.1.5 Projeto de Pesquisa intitulado “MÍDIA INDÍGENA: 138 

IDENTIDADE, POLÍTICA E COMUNICAÇÃO ENTRE OS XAVANTES”, com vigência 139 

até 31 de dezembro de 2019, sob coordenação do professor Rafael Franco Coelho, 140 

matrícula 1696514/SIAPE, do curso de Publicidade e Propaganda: aprovado por 141 

unanimidade. 2.2 Projeto de pesquisa intitulado: O IMPACTO SOCIAL, CULTURAL 142 

E ECONÔMICO DAS PESQUISAS FOMENTADAS PELA FAPEG NA SOCIEDADE 143 

GOIANIA: memórias, perfis e propostas para a popularização da ciência, da tecnologia 144 

e da inovação, sob orientação da professora ROSANA MARIA RIBEIRO BORGES: 145 

aprovado por unanimidade. 2.2.1 Projeto de pesquisa intitulado: A culpabilização das 146 

mulheres nas narrativas sobre violência de gênero nos boletins de ocorrência e nos 147 

jornais diários de Goiânia, de junho de 2018 a junho de 2020, de interesse de 148 

ANGELITA PEREIRA DE LIMA: aprovado por unanimidade. 2.2.2 Prorrogação do 149 

projeto de pesquisa: Pesquisa e Diagnóstico da Comunicação Institucional da UFG, 150 

sob coordenação da Profa. DAIANA STASIAK, com vigência até dezembro de 2022: 151 

aprovada por unanimidade. 2.2.3 Prorrogação do projeto de pesquisa: 152 

Desenvolvimento de Estruturas de Bibliotecas Escolares como ambientes 153 

dinamizadores da leitura e difusores de conhecimento, de interesse de LAURA VILELA 154 

RODRIGUES REZENDE, até 31/07/2020: aprovado por unanimidade. 2.2.4 155 

Prorrogação do Projeto de pesquisa intitulado: “Fotografia contemporânea: 156 

relações entre dispositivo artístico e cotidiano”, da docente ANA RITA VIDICA 157 

FERNANDES, de 25/4/2018 a 31/12/2019: aprovada por unanimidade. 2.2.5 Projeto 158 

de pesquisa intitulado: “Mapeamento de Aplicativos para Apoio à Gestão da 159 

Informação em Micro e Pequenas Empresas”, do docente ARNALDO ALVES 160 

FERREIRA JÚNIOR, com vigência até dezembro de 2020: aprovado por 161 

unanimidade.2.2.6 Projeto de pesquisa intitulado: “Tradições, Transformações e 162 

Perspectivas da televisão na era da cultura da convergência”, do docente 163 

ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS, com vigência até dezembro de 2019: aprovado 164 

por unanimidade. 2.3 Banca para concurso de Professor Efetivo 40h DE, na área 165 

PRÁTICAS PUBLICITÁRIAS: REDAÇÃO, MARKETING E AGÊNCIA DE 166 

PUBLICIDADE, composta por: Profa. Dra. Marina Roriz Rizzo Lousa da Cunha 167 

(Presidente), Profa. Dra. Janaína Vieira de Paula Jordão, Profa. Dra. Thalita Sasse 168 

Fróes, Prof. Dr. Eliseu Machado Suplentes: Prof. Dr. Daniel Christino Profa. Dra. Ana 169 

Rita Vidica: aprovada a constituição da banca por unanimidade. 2.4 Processo 170 
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23070.006907/2018-91 de interesse de GARDENE LEÃO, Retribuição por Titulação: 171 

aprovada a nota da chefia e o parecer da CAD. 2.5 Quebra de pré-requisitos: 172 

processo 23070.012381/2017-06, de interesse de EMMANUEL ROBERTO DE 173 

OLIVEIRA, processo 23070.012137/2017-35, de interesse de JEANNE KAREN LOBO 174 

DE ARAÚJO,  processo 23070.012436/2017-70, de interesse de MAYKON CESAR 175 

GONZAGA CAVALCANTI, processo 23070.005530/2017-72, de interesse de 176 

GUILHERME DA SILVA FERNANDES, todos de Publicidade e Propaganda: todas as 177 

solicitações de quebra de pré-requisito acima foram negadas pela Coordenação e 178 

homologadas pelo Conselho Diretor. 2.5.1Processo 23070.004699/2016-24, de 179 

interesse de NARIEL GRAZIELLE RODRIGUES – Tratamento Excepcional: aluna 180 

Gestante: aprovada a solicitação da discente pela coordenação de curso e homologada 181 

pelo Conselho Diretor.  2.6 Comissão de Revalidação de Diplomas de Graduação 182 

para avaliar a equivalência de cursos realizados no exterior com o curso de 183 

Jornalismo da UFG, com a seguinte composição: Prof. Sálvio Juliano Peixoto – 184 

Presidente, Profa. Rosana Maria Ribeiro Borges – membro, Profa. Luciene de Oliveira 185 

Dias – membro, Profa. Ângela Teixeira de Moraes – suplente: aprovada por 186 

unanimidade a constituição da referida banca. 2.7 Renovação do Termo de Adesão 187 

ao Programa UFG Voluntário da Sra. NÉLIA RODRIGUES DEL BIANCO: aprovada 188 

por unanimidade. 2.8 Afastamento para cursar doutorado, de interesse de 189 

MARIZÂNGELA GOMES DE MORAIS, no período de 1º de agosto de 2018 a 28 de 190 

fevereiro de 2019: aprovada pela maioria dos presentes. 2.9 Progressão por 191 

Avaliação de Desempenho, de interesse da docente ILAYDIANY CRISTINA 192 

OLIVEIRA DA SILVA, matrícula/SIAPE 1894925, processo nº 23070.003236/2018-15: 193 

aprovado pela maioria dos presentes. 2.10 Regimento Interno do CD: o regimento foi 194 

aprovado pela maioria dos presentes, com as seguintes alterações: Art. 3º: onde se lê: 195 

 III – os docentes lotados na FIC, com direito a voto e voz, atendendo à condição de que 196 

o Conselho precisa ter, no mínimo, 70% de pessoas que sejam docentes da FIC, leia-197 

se: III – os docentes efetivos lotados na FIC terão direito a voz e voto. O número total 198 

de docentes lotados na FIC deverá representar no mínimo 70% dos membros do 199 

Conselho, atendendo a condição mínima de representação docente obrigatória, exceto 200 

os que estiverem licenciados, acrescenta-se inciso 4: IV – os docentes lotados na FIC, 201 

com contratos de professores substitutos terão direito a voz, não tendo direito a voto e 202 

não constituem o quórum do Conselho, inciso V, onde se lê: V – representantes dos 203 

Técnico-Administrativos em Educação lotados na FIC, com direito a voto e voz, eleitos 204 

por seus pares, em número correspondente a 15% (quinze por cento), desprezada a 205 

fração, dos membros nominados nos incisos I a III, leia-se: V – representantes dos 206 

Técnico-Administrativos em Educação lotados na FIC, com direito a voto e voz, que 207 

estejam ocupando cargo de Coordenação, prioritariamente, e 1 (um) representante de 208 

cada Setor – Secretaria Administrativa, Secretaria Acadêmica de Graduação, 209 

Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação, Setor de Tecnologia, Biblioteca, Estúdio, em 210 

número correspondente a 15% (quinze por cento), desprezada a fração, dos membros 211 

nominados nos incisos I a III, inciso VI, onde se lê: VI – representantes estudantis da 212 

Graduação e da Pós-Graduação Stricto Sensu, matriculados na FIC, com direito a voto 213 
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e voz, eleitos por seus pares, em número correspondente a 15% (quinze por cento), 214 

desprezada a fração, dos membros nominados nos incisos I a III, leia-se: VI – 215 

representantes estudantis da Graduação e da Pós-Graduação Stricto Sensu, 216 

matriculados na FIC, com direito a voto e voz, representantes dos Centros Acadêmicos 217 

(CAs), ou escolhidos por seus pares, prioritariamente em número correspondente a 218 

15% (quinze por cento), desprezada a fração, dos membros nominados nos incisos I a 219 

III, parágrafo único, onde se lê: Parágrafo único. Os Centros Acadêmicos deverão 220 

indicar os representantes estudantis da Graduação e da Pós-Graduação, dentre os 221 

seus membros eleitos por seus pares, respeitando-se o quantitativo de 15% no 222 

cômputo geral do número de discentes, regulamentado em Edital específico, leia-se: 223 

Parágrafo único. Os Centros Acadêmicos deverão indicar os representantes estudantis 224 

da Graduação e da Pós-Graduação, dentre os membros escolhidos por seus pares, 225 

respeitando-se o quantitativo de 15% no cômputo geral do número de discentes, Art. 4º 226 

substituir o verbo ‘propor’ por ‘deliberar sobre’, inciso XVII, onde se lê: XVII – aprovar 227 

diretrizes relativas ao planejamento, à organização e ao controle da FIC, leia-se: XVII –228 

Deliberar sobre diretrizes relativas ao planejamento, à organização e ao controle 229 

administrativo e financeito da FIC; inciso XXIII, onde se lê: XXIII – propor, ao Conselho 230 

Universitário, a outorga de distinções universitárias,   leia-se: XXIII – Deliberar sobre  a 231 

outorga de distinções universitárias e acaminhar ao Conselho Universitário, o Art. 8º 232 

deverá apresentar a seguinte redação: Art. 8º - As reuniões ordinárias do Conselho 233 

Diretor serão realizadas conforme calendário previamente estabelecido pela Direção da 234 

FIC e apresentado ao Plenário para aprovação no primeiro Conselho Diretor do ano, 235 

Art. 10, inciso II, onde se lê: §2º Os docentes, membros natos do Conselho Diretor, que 236 

não comparecerem a três sessões ordinárias consecutivas sem justificativa ou a cinco 237 

sessões intercaladas, mesmo com justificativa, deverão receber as seguintes sanções 238 

administrativas: notificação, advertência e corte de ponto, leia-se: §2º Os docentes e 239 

administrativos membros natos do Conselho Diretor, que não comparecerem as 240 

sessões ordinárias consecutivas ou não, sem justificativa, deverão receber seguintes 241 

sanções administrativas: notificação na primeira ausência; advertência na segunda 242 

ausência e solicitação de corte do ponto na terceira ausência no período de  1 (um) 243 

ano, acrescentar, ao Art. 10, o inciso III, com a seguinte redação: §3º As sanções serão 244 

aplicadas pela Direção da FIC quando lhe couber administrativamente ou a mesma 245 

encaminhará as solicitações para órgãos superiores que tenham essa competência, 246 

inciso 4º, onde se lê: §4º A suspensão de participação do Conselho Diretor não se 247 

aplica a professores em regime de 20h, desde que haja justificativa plausível, leia-se: 248 

§4º A suspensão de participação do Conselho Diretor não se aplica a professores em 249 

regime de 20h, desde que haja justificativa plausível, com a coincidência de atividades 250 

laborais em outra organização, respeitando-se a carga horária de 20h de dedicação, 251 

conforme plano de trabalho apresentado pelo professor, e aos itens previstos no Art. 252 

14, Art. 11, onde se lê: Art. 11 Nas votações em que o número de abstenções for 253 

superior à soma dos votos favoráveis e desfavoráveis à proposição, a Presidência da 254 

sessão submeterá novamente a matéria ao Plenário para a solução do impasse, até 255 

que o número de abstenções seja inferior à soma dos votos favoráveis e desfavoráveis 256 
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e a decisão se dê pela posição favorável ou desfavorável, que obtiver o maior número 257 

de votos, conforme o disposto no art. 22 do Regimento Geral da UFG, leia-se: Art. 11 258 

Nas votações em que o número de abstenções for superior à soma dos votos 259 

favoráveis e desfavoráveis à proposição, a Presidência da sessão submeterá 260 

novamente a matéria ao Plenário para a solução do impasse, até que o número de 261 

abstenções seja inferior à soma dos votos favoráveis e desfavoráveis e a decisão se dê 262 

pela posição favorável ou desfavorável, que obtiver o maior número de votos, conforme 263 

o disposto no art. 22 do Regimento Geral da UFG. Caso isso não ocorra até a terceira 264 

votação, o assunto deverá ser suspenso e a pauta reagendada para uma sessão 265 

extraordinária, Art. 19, onde se lê: Art. 19 Se em até 30 (trinta) minutos do horário 266 

marcado para o início da sessão não houver quórum, a sessão deverá ser suspensa e 267 

convocada sessão extraordinária pela Presidência, devendo haver entre a primeira e a 268 

segunda, o intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, leia-se: Art. 19 Em 15 269 

(quinze) minutos após o horário marcado para o início da sessão haverá primeira 270 

chamada, se não houver quórum, haverá uma segunda chamada dos presentes com 271 

15 (quinze) minutos após a primeira, na continuidade de falta de quórum, a sessão 272 

deverá ser suspensa e convocada sessão extraordinária pela Presidência, devendo 273 

haver entre a primeira e a segunda, o intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, 274 

Art. 25, inciso II, onde se lê: § 2º Fica terminantemente proibida a votação em processo 275 

cujo interessado direto não esteja presente na sessão, independentemente de 276 

justificativa, leia-se: § 2º Fica terminantemente proibida a votação em processo cujo 277 

interessado direto não esteja presente na sessão, excetuando-se os casos em que o 278 

interessado esteja de licença ou afastamento legal, ou falta justificada, Art. 26, onde se 279 

lê: Art. 26 Nenhum membro, estando desimpedido, poderá escusar-se de votar, leia-280 

se: Art. 26 Nenhum membro, estando desimpedido, poderá escusar-se de manifestar-281 

se, devendo optar pelo voto favorável, contrário ou abster-se do voto. Acrescenta-se o 282 

Art. 38, com a seguinte redação: Art. 38 O Regimento poderá ser alterado integral ou 283 

parcialmente em sessão extraordinária prevista especificamente para tal finalidade, 284 

devendo contar com a aprovação de 3/4 dos conselheiros presentes na sessão, 285 

observando o previsto no Art. 10.Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada 286 

às dezessete horas e quarenta e cinco minutos e eu, Fernando Cezar Melo de Oliveira, 287 

lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pela presidenta 288 

deste Conselho. 289 

  290 

 291 
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