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

COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 12/09/2017 

Ao décimo segundo dia do mês de setembro, às catorze horas e vinte e dois minutos, no auditório 1 

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

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

conselheiros (as) Alexandre Ribeiro Afonso, Alfredo José Lopes Costa, Ana Carolina Rocha 4 

Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Ângela Teixeira de Moraes, Claudomilson Fernandes 5 

Braga, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Douglas Farias Cordeiro, Erinaldo Dias Valério, Filipe 6 

Reis Dias de Jesus, Flavia Martins dos Santos, Gardene Leão de Castro, Geisa Müller de 7 

Campos Ribeiro, Ylaydiany Cristina Oliveira da Silva, Janaína Vieira de Paula Jordão, José 8 

Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Laís Pereira de Oliveira, Lara Lima Satler, Laura 9 

Vilela Rodrigues Rezende, Letícia Segurado Côrtes, Lindsay Borges, Lisbeth Oliveira, Lívia 10 

Ferreira de Carvalho, Luana Silva Borges, Luciene de Oliveira, Luiz Antônio Signates Freitas, 11 

Magno Luiz Medeiros da Silva, Marina Roriz Lousa da Cunha, Nilton José dos Reis Rocha, 12 

Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Sharmine Pereira Caixeta, 13 

Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Solange Maria Franco, Suely Henrique 14 

de Aquino Gomes, Thiago Cardoso Franco, Tiago Mainieri de Oliveira; Mayana P. S. Santos, 15 

representandos os Técnico-administrativos; Jeferson Fragoso, representando os discentes do 16 

curso de Comunicação Social – Relações Públicas.  Justificaram as faltas: Adriane Geralda 17 

Alves do Nascimento, Andrea Pereira dos Santos, Dalton Lopes Martins, Luciana Cândida da 18 

Silva, Luciano Alves Pereira, Maria de Fátima Garbelini, Marcel Ferrante Silva, Marizângela 19 

Gomes de Morais, Ricardo Pavan, Rosana Maria Ribeiro Borges, Rodrigo Cássio Oliveira. 20 

Faltas não justificadas: Alexandre Tadeu dos Santos, Arnaldo Alves Ferreira Júnior, Carlos 21 

Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Divina Eterna Vieira Marques, Edson Teixeira Álvares 22 

Júnior, Eliany Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado Júnior, Goiamérico Felício Carneiro 23 

dos Santos, Lisandro Magalhães Nogueira, Marcilon Almeida de Melo, Maria das Graças 24 

Monteiro Castro, Maria Flora Costa Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Rafael 25 

Franco Coelho, Ruben Darío Jiménez Candia, Thalita Sasse Fróes. Constatada a existência de 26 

quórum mínimo, iniciou-se a sessão, com os seguintes itens constantes em pauta – 1. 27 

EXPEDIENTE: 1.1. Nova Resolução de Progressão e Estágio Probatório – prof. Maurício 28 

(IME) e CAD: O prof. Maurício, do Instituto de Matemática e Estatística (IME) apresentou a 29 

nova Resolução de Progressão e Estágio Probatório, aprovada pelo CONSUNI em 18 de agosto 30 

de 2017. Destacou o referido professor que não houve grandes alterações em relação à última 31 

Resolução, ressaltando que o processo de cálculo aritmético a ser utilizado pela CAD – 32 

Comissão de Avaliação Docente – tornou-se mais ágil. Acrescentou que, desde 1995, já houve 33 

três modelos de alocação de vagas, cujos critérios avaliativos possuíam como fonte de dados de 34 

base o RADOC, critério utilizado por algumas universidades, sendo a UFG uma das IFEs a 35 

utilizar o modelo. Ainda, segundo o professor, essas resoluções possuíam pontos comuns, com 36 

distintas variáveis e média final, a fim de verificar se os pontos das Unidades Acadêmicas 37 

estavam acima ou abaixo do padrão aritimético estabelecido.  Nessa direção, elencou que o 38 

último modelo possuía 23 (vinte e três) variáveis. Além disso, na última aplicação do modelo, 39 

em 2014, constatou-se que havia muitas contradições, implicando a necessidade de melhorar o 40 

modelo, razão esta da criação da Comissão responsável pela elaboração da nova Resolução. 41 
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Após dois anos de discussão, surgiu a primeira proposta do novo modelo, a qual buscou 42 

distribuir o processo avaliativo de acordo com as demandas das Unidades Acadêmicas. Assim 43 

sendo, olhou-se para a carga horária disponível e a obrigação das Unidades em cumpri-la, com a 44 

preocupação de contemplar as especificidades existentes entre as Unidades de forma a englobar 45 

todas as atividades desenvolvidas por elas, incluindo ensino, pesquisa e extensão. Também, 46 

adicionou ao seu argumento que não haverá uma nova Resolução para tratar do mesmo assunto; 47 

contudo, o RADOC continuará sendo utilizado a médio prazo, buscando integrar os dados no 48 

SIGAA, de forma a efetivar o preenchimento e os modelos avaliativos. Após apresentar os 49 

critérios e os pesos de algumas Unidades, o professor disse que a Resolução permitirá somar os 50 

pontos obtidos pelo docente no RADOC, distinguindo docentes com contrato de 20 (vinte) horas, 51 

40 (quarenta) horas e com Dedicação Exclusiva (DE), por exemplo, aferindo o que o docente fez 52 

e o que se esperava que fosse feito. Nesse sentido, esclareceu as dúvidas de professores e 53 

exemplificou como aplicar o modelo numa vaga DE, com o percentual de retorno da Unidade, 54 

multiplicando-se os fatores avaliados pelo código de vaga, gerando crédito ou débito no banco de 55 

vagas, a título de ilustração. O resultado desse cálculo será o percentual da vaga em relação à 56 

vaga que a Unidade disponibilizou no banco, o que ocorrerá de forma anual. Corroborando a 57 

apresentação do professor, foram feitos alguns questionamentos pontuais concernentes ao 58 

modelo proposto por alguns docentes e a CAD. O professor finalizou colocando-se à disposição 59 

para mais esclarecimentos posteriores. 1.2 Política de Comunicação da UFG: a professora 60 

Daiana Stasiak destacou que o processo ainda está em andamento e foram feitas visitas a todos 61 

os Conselhos Gestores da capital e das Regionais, com a escolha de relator cujo processo de 62 

votação deverá ocorrer no CONSUNI do dia 24 de novembro de 2017; 1.3 Indicação de ex-63 

aluno (a) para condecoração com a Medalha de Honra, conforme Resolução CONSUNI nº 64 

17/2017: conforme discutido na sessão, os ex-alunos que cursaram Graduação, Mestrado ou 65 

Doutorado poderão ser indicados para receber a Medalha de Honra para atender aos dispositivos 66 

da Resolução CONSUNI nº 17/2017. Assim sendo, foi solicitado às coordenações de cursos que 67 

façam uma indicação por curso ou área, bem como, ao mesmo tempo, sejam pensados os 68 

critérios para a escolha dos discentes cujos nomes deverão constar na Ordem do Dia do próximo 69 

Conselho Diretor a fim de se efetivar a escolha e a votação do (a) discente representante da FIC; 70 

1.4 Evento de Jornalismo no dia 27/9: um grupo de estudantes formado há 45 (quarenta e 71 

cinco) anos solicitou a realização de evento em comemoração à sua formatura com o lançamento 72 

de um livro. O evento constará do calendário oficial da FIC; 1.5 SICAD - a profª Ana Rita 73 

explicou a respeito do preenchimento do SICAD, que deverá ser apresentado no Conselho 74 

Diretor do dia 4 de dezembro de 2017. Também se prontificou a dirimir as dúvidas dos docentes 75 

em relação ao preenchimento, incentivando os docentes a consultarem os membros da CAD. Na 76 

mesma direção, destacou a criação de um tutorial para facilitar o preenchimento dos formulários; 77 

1.6 Execução financeira 2017: a presidenta da sessão informou a todos a respeito do 78 

contingenciamento financeiro e os prazos para atender as demandas orçamentárias.  Assim, 79 

informou o prazo de até dia 20 de outubro para inserção no sistema para solicitação de diárias e 80 

passagens, 15 de setembro como data limite para solicitação e prestação de serviços e requisições 81 

de materiais pelo SIPAC, considerando a disponibilidade orçamentária da FIC; 1.7 Reforma da 82 

sala dos professores: houve informação a respeito da reforma da sala dos professores, conforme 83 

deliberação do Conselho Diretor do dia 10 de agosto de 2017. Assim, em relação à utilização dos 84 
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banheiros, decidiu-se torná-los espaços utilizados pelos servidores da FIC. Discutiu-se também 85 

que, devido à supressão do uso da sala dos professores, há de se aproveitar os espaços comuns 86 

dos cursos para atender as demanas dos docentes com carga horária de 20 (vinte) horas para 87 

atendimento de alunos, sobretudo pelo fato de nem todos os professores possuírem sala própria 88 

para atendimento. Ressalta-se que a demanda pelo uso do espaço partiu do curso de 89 

Biblioteconomia; contudo, não se restringiu o uso da sala apenas a este curso. Destarte, caso haja 90 

necessidade e conforme entendimento entre os professores, o espaço também poderá ser 91 

utilizado por outros cursos a fim de atender as demandas laboratorias específicas de cada curso; 92 

1.8 Alteração do calendário 2017.2: houve pequenas alterações ao calendário 2017.2, sendo 93 

elas – 27/9 – Evento de jornalismo; as datas e horários dos próximos Conselhos Diretores – 2 de 94 

outubro, às 8h30, 21 de novembro, às 8h30 e 4 de dezembro, às 14h00; 1.9 Submissão da Ata 95 

do CD de agosto de 2017: aprovada por unanimidade. Ressaltou-se que as Atas serão enviadas 96 

por e-mail aos conselheiros, que deverão solicitar as alterações/sugestões de redação antes da 97 

próxima reunião do CD, com o intuito de agilizar as deliberações realizadas nas sessões 98 

ordinárias e se evitar os gastos com cópias impressas; 1.10 Qualificação TAEs Pós-Graduação 99 

Stricto Sensu: a PRODIRH solicitou às Unidades Acadêmicas que enviem o nome e a área de 100 

interesse dos servidores técnico-administrativos em cursar programas de pós-Graduação Stricto 101 

Sensu – Mestrado e Doutorado até o dia 15 de setembro. A informação também foi enviada via 102 

e-mail aos servidores técnico-administrativos; 1.11 SEMIC/FEICOM: a Profª Suely  fez 103 

apresentação do SEMIC/FEICOM, a ser realizado entre os dias 19 e 20 de outubro, conforme 104 

deliberação constante em pauta dos últimos Conselhos Diretores. A professora supracitada 105 

trouxe informações a respeito do andamento do evento, destacando as atividades acadêmicas a 106 

serem desenvolvidas e solicitando o apoio, a divulgação e a participação de toda a comunidade 107 

acadêmica; 1.12: Comissão de Comunicação – Apresentação do site da FIC e do 108 

Organograma: a profª Ângela Teixeira de Moraes apresentou a primeira versão do Portal da 109 

FIC juntamente com a Comissão de Comunicação, discorrendo a respeito do trabalho realizado 110 

até o momento e a solicitação à equipe da FIC de inclusão de dados que possam contribuir com o 111 

Portal, caso achem necessário. Na esteira da apresentação, a profª Angelita mostrou a proposta 112 

de Organograma da FIC com o funcionamento da Unidade, fato muito bem recebido pelos 113 

presentes, sobretudo quando a professora destacou que a proposta é permitir a visibilidade da 114 

Unidade em termos de sua estrutura, o que certamente auxiliará a Comissão de Reforma e o 115 

próprio funcionamento estrutural da Unidade 2. ORDEM DO DIA: 2.1 Turma 6 do curso de 116 

Especialização em Assessoria de Comunicação e Marketing – Coordenação: profª Drª 117 

Simone Antoniaci Tuzzo; vice-coordenação: profª Drª Ana Carolina Rocha Pessoa Temer: 118 

aprovada a criação do curso pela maioria dos conselheiros presentes, com início previsto para 119 

2018.1; 2.2. Proposta de Curso de Especialização em Jornalismo Investigativo e Análise de 120 

Redes Digitais - Coordenação: profa. Dra. Ângela Teixeira de Moraes; vice-coordenação: 121 

profa. Dra. Angelita Pereira de Lima: aprovada a criação do curso por unanimidade, com 122 

início das atividades previsto para 2018.1; 2.3 Designação dos membros do NDE do curso de 123 

Relações Públicas: aprovada por unanimidade a Composição dos docentes do Núcleo Docente 124 

Estruturante (NDE) do curso de Relações Públicas, com os seguintes membros: Luciano Alves 125 

Pereira - presidente, Flávia Martins dos Santos – membro, Tiago Mainieri de Oliveira – membro, 126 

Claudomilson Fernandes Braga – membro, Daiana Stasiak – membro, Gardene Leão de Castro – 127 



 

Homologada na reunião extraordinária, realizada em 4 de outubro de 2017. 

 

membro, Maria Francisca Magalhães Nogueira – membro, Adriane Geralda Alves do 128 

Nascimento Cézar – membro, Lindsay Borges – membro  e Rubén Darío Jiménez Candia – 129 

membro; 2.4 Designação dos membros do NDE do curso de Jornalismo: aprovada por 130 

unanimidade a Composição dos docentes do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de 131 

Jornalismo, com os seguintes membros: Rosana Maria Ribeiro Borges – presidenta, Ângela 132 

Teixeira de Moraes – membro, Luciene de Oliveira Dias – membro, Sálvio Juliano Peixoto 133 

Farias – membro, Alfredo José Lopes Costa – membro, Ricardo Pavan – membro; 2.5 Comissão 134 

de Estágio Curricular Obrigatório do curso de Jornalismo: aprovada a formação da referida 135 

Comissão por unanimidade, com o seguintes membros: Silvana Coleta Santos Pereira – 136 

presidenta, Rosana Maria Ribeiro Borges – membro, Sálvio Juliano Peixoto Farias – membro,  137 

Alfredo José Lopes Costa – membro, Angelita Pereira de Lima – membro; Ricardo Pavan – 138 

membro; 2.6 Pedido de afastamento para cursar Doutorado do Prof. Erinaldo Dias Valério: 139 

afastamento aprovado por unanimidade, a contar a partir de 28 de fevereiro de 2018 a 28 de 140 

fevereiro de 2019. O docente irá se afastar para cumprir compromissos acadêmicos juntos ao 141 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da Informação, nível Douturado, da 142 

Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2.7 Pedido de afastamento para cursar Doutorado 143 

da Profª Ylaydiany C. Oliveira da Silva: afastamento aprovado por unanimidade, a contar a 144 

partir de 28 de fevereiro de 2018 a 28 de fevereiro de 2019. A docente irá se afastar para cumprir 145 

compromissos acadêmicos juntos ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência da 146 

Informação,  nível Douturado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3. PROCESSOS 147 

DOCENTES: 3.1 Processo 23070.009968/2017-20 – Interessada Lisbeth Oliveira – 148 

Progressão por avaliação de desempenho: aprovado por unanimidade; 3.2 Processo 149 

23070.009989/2017-45 – Interessada Letícia Segurado Cortes – Progressão por avaliação de 150 

desempenho: aprovado por unanimidade; 3.3  Processo 23070.009975/2017-21 – Interessada 151 

Lindsay Borges – Progressão por avaliação de desempenho: aprovado por unanimidade; 3.4. 152 

Processo 23070.007317/2015-33 – Interessada: Lais Pereira de Oliveira – Avaliação de 153 

estágio probatório: aprovado por unanimidade; 3.5 Processo 23070.009318/2017-84 – 154 

Interessado: Arnaldo  Alves Ferreira Junior – Aceleração de Promoção: aprovado por 155 

unanimidade; 3.6 Processo 23070.011670/2017-80 Interessado: Claudomilson Fernandes 156 

Braga –Progressão por avaliação de desempenho: aprovado por unanimidade. PROCESSOS 157 

DISCENTES: 3.7 Processo 23070.011597/2017-46 – Quebra de pré-requisito solicitado pelo 158 

aluno CLÁUDIO AUGUSTO DA SILVA, do curso de Jornalismo: aprovado por 159 

unanimidade; 3.8 Processo 23070.011233/2017-66 – Quebra de pré-requisito solicitado pela 160 

aluna ALINA OLIVEIRA CARLETO, do curso de Jornalismo: aprovado por unanimidade; 161 

3.9 Processo 23070.012621/2017-64 de Carlos Eduardo de Souza Oliveira Filho: aprovado pela 162 

maioria; 3.10 Processo 23070.0126614/2017-62, de Dirraine Cristina Souza Borges, do curso 163 

de Relações Públicas: aprovado pela maioria; 3.11 Processo 23070.010389/2016-12, de Mirely 164 

de Campos Lima, do curso de Relações Públicas: aprovado pela maioria; 3.12 Processo 165 

23070.012744/2017-03, de Jullyany Tomás Rodrigues, do curso de Relações Públicas: 166 

aprovado pela maioria, 3.13 Processo 23070.012618/2017-41, de Rosey da Silva Campos, do 167 

curso de Relações Públicas: aprovado pela maioria; 3.14 Processo 23070.012617/2017-04, de 168 

Álvaro Cesar Cavalcante, do curso de Relações Públicas: aprovado pela maioria; 3.15 169 

Processo 23070.012617/2017-04, de Matheus Cavalcante Gomes Ribeiro de Andrade, do 170 
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curso de Relações Públicas: aprovado pela maioria; 3.16 Processo 23070.012339/2017-87, de 171 

Marília Guimarães de Macedo, do curso de Relações Públicas: aprovado pela maioria. 4. 172 

HOMOLOGAÇÕES AD REFERENDUM: 4.1 Projeto de Pesquisa “ESTUDO E 173 

PESQUISA EM POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO”, sob coordenação do 174 

professor Dalton Lopes Martins, matrícula nº 2077415/SIAPE, do curso de gestão da 175 

Informação: aprovado por unanimidade; 4.2.  SICAD do ano base de 2017 do docente 176 

CLAUDOMILSON FERNANDES BRAGA, matrícula nº 1695551/SIAPE, Professor 177 

Adjunto C-Doutor/FIC, do curso de Relações Públicas: aprovado por unanimidade; 4.3 178 

SICAD do ano base de 2017 do docente DOUGLAS FARIAS CORDEIRO, matrícula n° 179 

1068796/SIAPE, Professor Adjunto A-Doutor/FIC, do curso de Gestão da Informação: 180 

aprovado por unanimidade; 4.4. Plano de trabalho do Voluntário UFG Wygner Inácio de 181 

Oliveira em conformidade com a Resolução Consuni N° 08/2010: aprovado por unanimidade; 182 

4.5. Licença-prêmio por assiduidade da docente SUELY HENRIQUE DE AQUINO 183 

GOMES, matrícula nº 671049/SIAPE, por um mês, a ser usufruída no período de 184 

06/11/2017 a 06/12/2017, nos termos do art. 87 da Lei 8112/90 e do artigo 7º da Lei 9.527/97: 185 

aprovado por unanimidade; 4.6. Designação da docente LARA LIMA SATLER, matrícula nº 186 

2505884/SIAPE, como representante da Faculdade de Informação e Comunicação junto ao 187 

Subcomitê de Iniciação Científica e Comissão PIBIC: aprovado por unanimidade. Nada mais 188 

havendo a tratar, a sessão foi encerrada às dezessete horas e vinte e cinco minutos e eu, Fernando 189 

Cezar Melo de Oliveira, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pela 190 

presidenta deste conselho. 191 

 192 

 193 

Angelita Pereira de Lima 194 


