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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 10/08/2017 

Ao décimo dia do mês de agosto, às catorze horas e trinta e sete minutos, no auditório da 1 

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

Conselho Diretor: a professora Angelita P. de Lima, diretora, presidenta do Conselho; os(as) 3 

conselheiros(as) Adriane Geralda Alves do Nascimento, Alfredo José Lopes Costa, Ana Carolina 4 

Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Andrea Pereira dos Santos, Claudomilson 5 

Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Douglas Farias Cordeiro, Erinaldo Dias Valério, Filipe Reis 6 

Dias de Jesus, Flávia Martins dos Santos, Gardene Leão de Castro Mendes, Janaína Vieira de 7 

Paula Jordão, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Laís Pereira de Oliveira, Lara 8 

Lima Satler, Letícia Segurado Côrtes, Lisbeth Oliveira, Lívia Ferreira de Carvalho, Luana Silva 9 

Borges, Luciano Alves Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Luiz Antônio Signates Freitas, Lutiana 10 

Casaroli, Marcel Ferrante Silva, Marina Roriz Lousa da Cunha, Marizangela Gomes de Morais, 11 

Ricardo Pavan, Rodrigo Cássio Oliveira, Rosana Maria Ribeiro Borges, Sharmaine Pereira 12 

Caixeta, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Suely Henrique de Aquino 13 

Gomes, representando os Docentes; Mayana P. S. Santos, representandos os Técnico-14 

administrativos; Jeferson Fragoso, representando os discentes do curso de Comunicação Social – 15 

Relações Públicas.  Justificaram as faltas: Alexandre Ribeiro Afonso; Ângela Teixeira de 16 

Moraes, Dalton Lopes Martins, Ilaydiany Cristina Oliveira da Silva, Laura Vilela Rodrigues 17 

Rezende, Magno Luiz Medeiros da Silva, Maria de Fátima Garbelini, Nilton José dos Reis 18 

Rocha, Thiago Cardoso Franco. Faltas não justificadas: Alexandre Tadeu dos Santos, Arnaldo 19 

Alves Ferreira Júnior, Daniel Christino, Divina Eterna, Edson Teixeira Álvares Júnior, Eliany 20 

Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado Júnior, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, 21 

Laura Vilela Rodrigues Rezende, Linday Borges, Lisandro Magalhães Nogueira, Luciana 22 

Cândida da Silva, Marcilon Almeida de Melo, Maria das Graças Monteiro Castro, Maria de 23 

Fátima Garbelini, Maria Flora Costa Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Rafael 24 

Franco Coelho, Rafael Mendonça Lisita Pinto, Rubem Borges Teixeira Ramos, Ruben Darío 25 

Jiménez Candia, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Solange Maria Franco, Thalita Sasse Fróes, 26 

Elisângela Gomes, Geisa Müller de Campos Ribeiro. Constatada a existência de quórum 27 

mínimo, iniciou-se a sessão, com os seguintes itens constantes em pauta – 1. INFORMES: 1.1. 28 

Apresentação do novo servidor, Fernando Cezar Melo de Oliveira: o novo servidor, 29 

secretário executivo, redistribuído da Universidade Federal da Integração Latino-Americana – 30 

UNILA, assumiu suas atividades na Faculdade de Informação e Comunicação no dia 6 de julho 31 

de 2017, em contrapartida à servidora Paula Padial Fuzzaro, redistribuída para aquela 32 

universidade; 1.2. ENEBD – Encontro Nacional de Estudantes de Biblioteconomia: o evento 33 

foi realizado de 24 a 28 de julho, envolvendo a apresentação de trabalhos com temáticas 34 

diversas, entre elas questões referentes à identidade, gênero, raça, discussões a respeito do 35 

profissional de Biblioteconomia, oficinas culturais e científicas, bem como tecnologias da 36 

informação; 1.3 FEICOM/SEMIC: houve informação a respeito do evento, com destaque para a 37 

equipe responsável pela organização, solicitando o envolvimento de todos; 1.4 Oficina SEI! 38 

USAR: com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - Sistema de Gestão de 39 

Processos e Documentos Eletrônicos, estão sendo oferecidas Oficinas para que os servidores 40 
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possam começar a se familiarizar com o sistema, a ser implementado no âmbito da universidade 41 

a partir do final de setembro de 2017, 1.5 Subcomitê de Iniciação Científica e Comissão 42 

PIBIC:  5 (cinco) discentes da FIC foram aprovados para participar do programa. A professora 43 

Lara Lima Satler se dispôs a representar a FIC nos próximos processos a fim de buscar mais 44 

participação e aprovação junto ao Subcomitê de Iniciação Científica e Comissão PIBIC. 45 

Ressaltou-se que o PIVIC tem por objetivo estimular os pesquisadores produtivos a engajarem os 46 

estudantes de graduação em projetos de pesquisa, a fim de despertar a vocação científica e 47 

incentivar potenciais talentos; 1.6 Encontro realizado pela CAVI sobre Avaliação Discente: a 48 

presidenta resumiu a sessão realizada no dia 9 (nove) de agosto com a equipe da CAVI – 49 

Comissão de Avaliação Institucional, apresentando os resultados preliminares da FIC e os pontos 50 

a respeito da avaliação discente. Ainda, destacou que haverá uma oficina no CONPEEX – 51 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão voltada exclusivamente para os NDEs e as 52 

Coordenações de curso sobre os relatórios de avaliação no sentido de incentivar os docentes a 53 

utilizar a avaliação como um instrumento de desenvolvimento acadêmico e institucional. 54 

Também informou que a CAVI recomenda à CPPD que utilize média ponderada para minimizar 55 

as disparidades que possam ocorrer na avaliação, ressaltando a importância do corpo discente e 56 

docente fazerem a avaliação quando o sistema estiver disponível; 1.7 Publicização dos horários 57 

de atendimento das Coordenações: a Secretaria Acadêmica solicitou a disponibilização dos 58 

horários de atendimento dos coordenadores junto aos alunos, caso ainda não o tenham feito; 1.8 59 

Solidariedade: foi feita uma coleta financeira para ajudar a família da terceirizada Josélia, 60 

falecida este ano, deixando um bebê e seus filhos; 1.9 Cartões de visita: os interessados 61 

assinaram uma lista para a confecção de 300 (trezentos) cartões de visita individuais, ao custo de 62 

R$ 15 (quinze) reais às expensas dos interessados. Os referidos cartões serão produzidos pelo 63 

CEGRAF – Centro Editorial e Gráfico da UFG. Os detalhes serão informados posteriormente; 64 

1.9 Colação de Grau: o evento será realizado no dia 22 (vinte e dois) de agosto. Solicitou-se a 65 

presença dos docentes no evento; 1.10 Recredenciamento do programa de Mestrado em 66 

Comunicação: a prof.ª Rosana Maria Ribeiro Borges, coordenadora do curso de Jornalismo, 67 

informou a respeito do processo de recredenciamento do curso de mestrado em Comunicação até 68 

o dia 30 de setembro, com uma Tabela de Pontuação, compreendendo o quadriênio de 2013 a 69 

2016 da CAPES; 2. Aprovação da Ata do Conselho Diretor, realizada no dia 28 de junho de 70 

2017: aprovada por unanimidade; 3. Avaliação da Gestão 2017.1: será realizada em outro 71 

momento. Contudo, aproveitando o contexto de Avaliação apresentado no item 1.6, a presidenta 72 

destacou alguns pontos nos quais a avaliação houve decréscimo em relação ao último processo 73 

avaliativo em 2016. Em seguida, foi aberto espaço para os presentes fazerem algumas 74 

observações em relação a apontamentos para o início do semestre, com a participação dos 75 

docentes no sentido de compartilhar suas expectativas e experiências concernentes ao semestre 76 

anterior; 4. Adequações de disciplinas, fluxos e aplicações de pré-requisitos na matriz 77 

curricular do curso de Relações Públicas: a coordenação do curso contextualizou a 78 

necessidade do pedido de atualização do PPC de Relações Públicas, em relação à carga horária e 79 

outros pontos observados juntamente com a ProGrad, totalizando 14 (catorze) pontos já 80 

previamente discutidos pela coordenação e pelo NDE do referido curso. Após explanação, 81 

decidiu-se pela aprovação da solicitação por unanimidade; 5. Oferta de disciplinas 2017.2 – 82 

Coordenações: o curso de Gestão da Informação informou a oferta de 21 (vinte e uma) 83 
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disciplinas, dentre aquelas que não possuem pré-requisitos, destacando que todas as disciplinas 84 

já possuem salas e laboratórios. O curso de Jornalismo assinalou a sobrecarga de disciplinas, 85 

oferecendo disciplinas para o segundo, quarto, sexto e oitavo períodos, feito com êxito. Pela 86 

primeira vez haverá um professor voluntário no curso, por meio de contrato com a Universidade, 87 

conforme Resolução CONSUNI/UFG nº 08/2010. O curso de Relações Públicas também 88 

destacou a oferta de 25 (vinte e cinco) disciplinas, com o crescimento da demanda de alunos, 89 

elencando, todavia, a enorme quantidade de disciplinas ofertadas às terças e quintas-feiras, 90 

dificultando a alocação de turmas.   O curso de Biblioteconomia justificou a oferta de turmas 91 

com reduzido número de alunos para garantir a transição curricular e as dificuldades com salas 92 

de aulas e laboratórios para atender a parte técnica do curso, principalmente o Laboratório de 93 

Processamento e Tratamento da Informação, contudo, realçou a parceria realizada com o curso 94 

de Relações Públicas para resolver a situação. O curso de Publicidade e Propaganda irá ofertar 95 

34 (trinta e quatro) disciplinas, com a oferta de uma disciplina de inverno, oferecida pelo docente 96 

Goiamérico Felício Carneiro dos Santos e a perda de uma professora substituta, acarretando a 97 

oferta de uma disciplina a menos no curso supracitado. As coordenações dos cursos sugeriram 98 

que não haja reserva de sala para as disciplinas de TCC para evitar a sobrecarga de salas, o que 99 

impossibilitaria a alocação de espaços para as demais disciplinas; 6. Indicação dos membros do 100 

Conselho de Bibliotecas: o prof. Vanderlei sublinhou o questionamento da comunidade quanto 101 

à participação dos alunos no processo de catalogação de livros. Nessa direção, também explicou 102 

o corte orçamentário que afetou a falta de disponibilidade de livros na biblioteca, evidenciando a 103 

escassez de exemplares, prejudicando a avaliação dos cursos. Após os apontamos, decidiu-se 104 

encaminhar a discussão no âmbito das coordenações de curso, com a indicação de um (a) 105 

presidente e um (a) vice para representar a FIC para compor os membros do Conselho de 106 

Bibliotecas da UFG, com a posterior homologação pelo Conselho Diretor; 7. Discussão sobre a 107 

proibição do uso de celular em sala de aula: o curso de Relações Públicas discutiu o tema 108 

previamente e trouxe à baila a questão cultural no que tange o uso do celular, apontando as 109 

questões pedagógicas envolvidas, conjecturando quais seriam os procedimentos tomados no 110 

sentido de coibir o uso em sala, fomentando a discussão. O Prof. Juarez Maia destacou que faz 5 111 

(cinco) anos e meio que houve debates em relação a questões comportamentais, como o novo 112 

modelo de PPC e a criação de várias Comissões, entre elas a que se referia a respeito de Normas 113 

Disciplinares. Assim, destacou a aprovação da Instrução Normativa FACOMB/UFG nº 01/2012, 114 

fazendo apontamentos a alguns aspectos do referido dispositivo que merecem atualização. No 115 

entanto, salientou que o documento ainda está em vigência. O curso de jornalismo salientou a 116 

necessidade de discutir a respeito de Assédio Moral e que o uso do celular é apenas uma dessas 117 

questões.  O curso de Biblioteconomia também fez sua contribuição, sublinhando que a 118 

discussão feita em relação ao uso do celular também deve levar a orientação pessoal de cada 119 

docente no tocante ao assunto, evidenciando a necessidade de aprofundamento das discussões. A 120 

despeito das argumentações acima, será colocado um cartaz nas salas de aula apontando para a 121 

proibição do uso do celular, além de buscar a atualização de alguns dispositivos da Instrução 122 

Normativa nº 01/2012; 8. Oferta de disciplina para o curso de Bacharelado em Design de 123 

Moda/Editora de Moda: a FIC irá assumir a disciplina Design de Moda/Editoria de Moda, com 124 

o envio de Memorando à Coordenação do curso informando-lhe sobre a decisão, cuja oferta será 125 

feita pelos cursos de Jornalismo e/ou Biblioteconomia; 9. Solicitação de redução de carga 126 
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horária da Prof.ª Lutiana Casaroli: retirado de pauta; 10. Alteração Composição CAD – 127 

Comissão de Avaliação Docente: A Prof.ª Ana Rita Vidica Fernandes irá assumir a presidência 128 

da referida Comissões; por questões pessoais, a Prof.ª Marina Roriz Lousa da Cunha deixará a 129 

presidência a partir desta data. Destarte, a solicitação foi aprovada por unanimidade; 11. 130 

Processos: 11.1 Processos docentes: Processo 23070.005977/2017-14/ Interessada: ANA 131 

RITA VIDICA: aprovado por unanimidade; Processo 23070.009574/2017-71/ Interessada: 132 

ANGELITA PEREIRA DE LIMA: aprovado por unanimidade; Processo 23070.007953/2017-133 

27/ Interessado: LUCIANO ALVES PEREIRA: aprovado por unanimidade; Processo 134 

23070.017228/2016-86/ Interessado: ALFREDO JOSÉ LOPES COSTA: aprovado por 135 

unanimidade; Interessada: SILVANA COLETA SANTOS PEREIRA: aprovado por 136 

unanimidade; 11.2 Processos discentes: Processo 23070.011394/2017-50 / Interessada: 137 

IZABELLA PAVETITS MACHADO DE ARAÚJO /  Quebra de Pré-Requisitos e Recurso 138 

de Inscrição em Disciplina – Jornalismo: aprovado por unanimidade, Processo: 139 

23070.011114/2017-11 / Interessada: JÉSSICA SANTOS DOS REIS  /  Quebra de Pré-140 

Requisitos e Recurso de Inscrição em Disciplina – Jornalismo: aprovado por unanimidade, 141 

Processo: 23070.011297/2017-67 / Interessada: THAÍS CRISTINA SILVA MONTEIRO/  142 

Quebra de Pré-Requisitos e Recurso de Inscrição em Disciplina – Jornalismo: aprovado por 143 

unanimidade, Processo: 23070.011233/2017-66 / Interessada: ALINE OLIVEIRA 144 

CARLETO / Quebra de Pré-Requisitos e Recurso de Inscrição em Disciplina – Jornalismo: 145 

aprovado por unanimidade, Processo: 23070.011294/2017-23 / Interessado: BRUNO FUIZA 146 

FRANCO / Quebra de Pré-Requisitos e Recurso de Inscrição em Disciplina / Disciplina 147 

Teorias da Comunicação que é pré-requisito para Teoria e Método de Pesquisa em 148 

Comunicação – Jornalismo: aprovado por unanimidade, Processo 23070010983-2017/11 149 

LETHYCIA SANTOS DIAS: aprovado por unanimidade, Processo: 23070.010833/2017-15 / 150 

Interessado: GUSTAVO DE BARROS ALVES DA CRUZ. Quebra de Pré-Requisitos e 151 

Recurso de Inscrição em Disciplina – Relações Públicas: indeferido; Processo: 152 

23070.011925/2017-12/ Interessada: JULLYANY TOMÁS RODRIGUES – Relações 153 

Públicas:  aprovado por unanimidade; Processo: 23070.010640/2017-56 / Interessada: 154 

RAFAELA MORAES ROSA / Quebra de Pré-Requisitos e Recurso de Inscrição em 155 

Disciplina – Gestão da Informação: aprovado por unanimidade; Processo: 23070.718/2017-32 156 

/ Interessado NICOLAS DE SOUZA ELIAS DA CRUZ / Quebra de Pré-Requisitos e 157 

Recurso de Inscrição em Disciplina – Gestão da Informação: processo indeferido, 158 

providenciar-se-á seu arquivamento, Processo: 23070.002.348/2017-60/ Interessado: 159 

MARQUES ALBERTO MOREIRA DA SILVA/ Quebra de Pré-Requisitos e Recurso de 160 

Inscrição em Disciplina – Gestão da Informação: processo indeferido, providenciar-se-á seu 161 

arquivamento, Processo: 23070011195/2017-41/ Interessado VITOR ALMEIDA DA SILVA/ 162 

Revisão de notas – Gestão da Informação: aprovado por unanimidade; quebra de pré-163 

requisitos do curso de Gestão da Informação com aprovação por unanimidade dos seguintes 164 

discentes: Processo 23070.011111/2017-70 de Jonas Ribeiro de Oliveira; Processo 165 

23070.011122/2017-50 de  Frederico da Silva Carneiro;  Processo 23070.002886/2017-54, de 166 

Renata Moreira Limiro, Processo 23070.010383/2017-52, de Marcos Natal da Costa Paz; 167 

Processo 23070.011072/2017-19, de  Victor Lucas Silva Camilo; Processo 23070.002458/2017-168 

21 de Marcos Natal da Costa Paz; 12. Aprovação SICAD do ano base 2017: LAÍS PEREIRA 169 
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DE OLIVEIRA: aprovado por unanimidade, LISBETH OLIVEIRA: aprovado por 170 

unanimidade, LETÍCIA SEGURADO CORTÊS: aprovado por unanimidade, 13. 171 

Homologações ad referendum: 13.1.Resultado concurso para professor substituto GI: 172 

aprovado por unanimidade; 13.2.Quebra de pré-requisitos (metodologia da pesquisa) 173 

estudantes biblioteconomia migrados para currículo novo: aprovado por unanimidade; 13.3. 174 

Aprovação SICAD do ano base de 2017 da docente Angelita Pereira de Lima: aprovado por 175 

unanimidade; 13.4. Processo 23070.010983/2017-11/ Interessada: Lethycia Santos Dias/ 176 

Quebra de Pré-requisito – Curso Jornalismo: aprovado por unanimidade, 13.5. Processo 177 

23070.011394/2017-50/ Interessada: Izabela Pavetits Machado de Araújo / Quebra de Pré-178 

requisito – Curso Jornalismo: aprovado por unanimidade, 14. Outros assuntos: devido à 179 

demanda por salas de aula, decidiu-se reformar o espaço destinado à sala dos professores para 180 

torná-lo local para o exercício docente para uso comum entre os cursos, contudo, o espaço será 181 

utilizado, temporariamente, às segundas e terças-feiras, com ministração da disciplina 182 

Linguagens de Classificação II, de que trata o item 5 (cinco) deste documento. Nada mais 183 

havendo a tratar, a sessão foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos e eu, 184 

Fernando Cezar Melo de Oliveira, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, deverá ser 185 

assinada pela presidenta deste conselho. 186 

 187 

 188 

Angelita Pereira de Lima 189 


