
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 16/04/2015 

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e quinze, às quatorze horas, no auditório da 1 
Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), reuniram-se em sessão ordinária os membros do 2 
Conselho Diretor: o professor Magno Luiz M. da Silva, presidente do Conselho; os conselheiros 3 

Alexandre R. Afonso, Alexandre T. dos Santos, Andrea P. dos Santos, Angelita P. de Sousa, 4 
Arnaldo A. F. Júnior, Carlos Eduardo V. A. Soares, Claudia Melissa N. dos Santos, 5 
Claudomilson F. Braga, Dalton L. Martins, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, 6 
Douglas F. Cordeiro, Flávia M. dos Santos, João de M. Maricato, José Vanderlei Gouveia, Laís 7 
P. de Oliveira, Letícia S. Cortês, Lisbeth Oliveira, Lisandro Nogueira, Luciana Cândida da Silva, 8 

Luciano Alves Pereira, Lutiana Casaroli, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Marcel F. Silva, 9 
Marcos Marinho M. de Queiroz, Maria de Fátima Garbelini, Maria Flora C. Medeiros, Murilo G. 10 
Berardo Bueno, Nilton José dos Reis Rocha, Raquel de Paula Ribeiro, Ricardo Pavan, Rosana 11 
Maria R. Borges, Silvana Coleta S. Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Suely Henrique de A. 12 
Gomes, Tiago Mainieri de Oliveira, Wolney Fernandes de Oliveira, Werônica Yamacyra 13 

Cordeiro; os representantes técnico-administrativos João Lúcio M. Cruz, Vinícius Dias Melo e 14 

Annelise Vinhal Lício; os representantes discentes da graduação, Clara Silva Linhares, Igor W. 15 

Rodrigues Barreto, Itana Lima Romano, Pedro Alexandre Nascimento, Rhaydrick Sandokhan; e 16 
os representantes discentes do mestrado Filipe Reis Dias de Jesus e Sckarleth Alves Martins. 17 
Não compareceram, mas justificaram a ausência, Ana Carolina R. P. Temer, Eliany A. de 18 
Araújo, Lindsay Borges, Luciene de Oliveira Dias, Maria Francisca M. Nogueira, Ângela T. de 19 

Moraes, Solange Maria Franco; Não compareceram os professores Daiana Stasiak, Edson 20 
Teixeira A. Júnior, Eliseu Vieira M. Júnior, Gardene Leão de C. Mendes, Goiamérico Felício C. 21 

dos Santos, Juarez F. de Maia, Leonardo Eloi, Luiz A. Signates Freitas, Marcilon A. de Melo, 22 
Maria das Graças M. Castro, Ruben Darío J. Candia, Sálvio Juliano P. Farias. Item 1 da pauta. 23 
Informes. Processo seletivo para professor substituto: Prof. Magno informa que se encontra em 24 

andamento o processo seletivo para prover uma vaga de professor de Relações Públicas; comenta 25 
que as inscrições foram encerradas e homologadas, e que a prova didática ocorrerá na próxima 26 

semana. Concursos públicos para servidores técnico-administrativos: Prof. Magno comunica que 27 
as inscrições estão abertas até 23/04, e que se trata de um certame para vários cargos, com provas 28 

dia 17/05; afirma que deste concurso sairão algumas vagas para repor o quadro de técnico-29 
administrativos que se aposentaram na FIC, sendo 2 (duas) vagas de Assistente em 30 
Administração e 01 (uma) vaga de Editor de Imagens. Reformulação do Regimento Geral da 31 

UFG: Prof. Magno informa que o regimento vem sendo discutido há mais de um ano, e que 32 
agora está na reta final; diz que a composição dos diversos colegiados superiores dependem 33 

dessa aprovação; comunica que amanhã e sexta estará na reitoria para tratar do assunto. 34 
Reformulação dos sites da FIC: o técnico-administrativo João Lúcio informa que a migração do 35 
site da FIC para o novo formato do portal UFG foi tratada em reunião com os coordenadores de 36 

curso, e que ocorrerá de acordo com os conteúdos apresentados pelas coordenações; Calendário 37 
do TCC: Profa. Rosana informa que, em comum acordo com os cursos que tem TCC neste 38 
semestre, ficou definido que 17/04 é a data de entrega dos termos de orientação de TCC na 39 
secretaria acadêmica da FIC; 15/06 depósito provisório do TCC na secretaria acadêmica, e 40 
entrega da versão final à banca, sendo que esta entrega é de responsabilidade do próprio 41 

estudante; 22/06 a 26/06 as defesas; 03/07 data limite para depósito da versão definitiva do TCC 42 
na secretaria acadêmica da FIC; 09/07 data limite para digitação de faltas e notas no primeiro 43 

semestre. O servidor técnico-administrativo responsável por estas atividades na secretaria 44 
acadêmica é o Roberto. E cada curso irá organizar sua banca dentro deste calendário. Visita do 45 

Inep/MEC: Profa. Luciana informa que o curso de Biblioteconomia receberá entre os dias 03 e 46 
06/05 a comissão do MEC incumbida de avaliar o curso para fins de renovação do seu 47 
reconhecimento; acrescenta que, neste período, professores que já atuaram no curso podem ser 48 
convidados para uma entrevista. Seminário Regional Bibliotecas Escolares e Públicas: Profa. 49 
Luciana informa que o evento acontecerá em Goiânia, entre os dias 23 e 25; traz a informação 50 
ainda de que o evento é organizado pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, em conjunto com 51 
o Conselho Regional de Biblioteconomia e o curso de Biblioteconomia da FIC/UFG; comenta 52 



que o evento visa debater a profissão do bibliotecário; informa que virão representantes de 53 

instituições regionais e nacionais com a intenção de debater a profissão, em duas vertentes, que 54 
são a Biblioteca Pública e a Biblioteca Escolar, todos estão convidados. Outros: Prof. Magno 55 

lembra que na próxima semana não haverá aula na segunda-feira por força de recesso acadêmico 56 
e na terça-feira por conta do feriado de Tiradentes. Prof. Claudomilson compartilha o 57 
comunicado do Programa de Pós-graduação em Comunicação/Mestrado sobre o cadastramento e 58 
recadastramento dos professores, informando que o processo foi aprovado na última reunião do 59 
colegiado, e estará disponível no site a partir de segunda-feira; em linhas gerais se trata, a partir 60 

da releitura da Resolução CONSUNI nº32, de uma repontuação de alguns itens que atendam a 61 
necessidade atual, utilizando-se critérios da CAPES; foi adotado um critério macro em que todos 62 
os processos de recadastramento e recredenciamento acontecerão bienalmente, portanto o 63 
próximo será em setembro, pois antecede o edital para o ano subsequente; será observado como 64 
critério de permanência e entrada, exclusivamente, a produção intelectual no que diz respeito à 65 

produção em revistas científicas, anais, resumos etc, pois este é o critério utilizado pela CAPES 66 
para avaliar; os demais itens serão pontuados no sentido de ranquear o professor em caso de 67 
procura elevada; foram sistematizados alguns critérios de categorias de professores, tais como o 68 
quadro de professores permanentes, que já estão no mestrado, os quais passarão por um 69 

recadastramento a cada dois anos, como qualquer outro programa; acrescenta que há o quadro de 70 
professores colaboradores, que entraram, se cadastraram, e ficam por um período até virar 71 
permanente no processo subsequente; informa sobre a figura do professor convidado, que não 72 
está vinculado ao Programa de forma regular, e pode ser um professor aposentado ou pode não 73 

possui vínculo empregatício com a UFG, podendo ficar como professor convidado por até dois 74 

anos, quando, ao término, se candidata e poderá passar a ser colaborador; informa ainda que, 75 
tecnicamente, todos podem entrar, e que, atualmente, o Programa conta com 14 (quatorze) 76 
professores classificados como permanentes; comenta que a Profa. Maria Luisa, após se 77 

aposentar, será reclassificada como professora convidada; opina que é pertinente que a profa. 78 
Luciene suba para a categoria de permanente; informa que o Programa pode ter 30% de vagas de 79 

colaboradores em relação ao quantitativo de permanentes, o que significa, atualmente, 04 80 
(quatro) vagas para professores colaboradores; afirma que as regras são claras e que será 81 
transparente a organização desse processo; informa que já há ficha de inscrição e calendário para 82 

funcionar a partir de agosto. O Prof. Marcos Marinho se apresenta, informa que é recém-83 

contratado como professor substituto de uma disciplina de Publicidade e Propaganda e outra de 84 
Gestão da Informação; informa que é aluno do mestrado de Comunicação da FIC, na linha de 85 
Mídia e Cidadania, e que é professor da PUC e já deu aula na Alfa. Item 2 da pauta. Aprovação 86 

de ata da sessão do Conselho Diretor do dia 24/03/2015: Prof. Dalton pede retificação na alínea 87 
referente à sua ausência, pois enviou formulário de justificativa de falta; Profa. Lutiana e Profa. 88 

Lisbeth pedem retificação nas alíneas referentes às suas ausências, pois estiveram presentes; 89 
Prof. Magno alerta para que todos assinem a lista de presença; Prof. Ricardo Pavan pede 90 

retificação da alínea 64, onde consta nota de produção intelectual no lugar da nota de avaliação 91 
da chefia; Aprovado com duas abstenções. Item 3 da pauta. Processo nº 23070.008125/2012-92 
00, de interesse do professor Alexandre Tadeu dos Santos, solicitando avaliação de estágio 93 
probatório: Profa. Divina relata que o docente alcançou a pontuação exigida e que a CAD é 94 
favorável, sendo avaliada com nota 9,85 pela Chefia, e tendo alcançado a nota exigida; aprovado 95 

o relatório parcial; avaliado o relatório final com nota final de 9,61. Aprovado. Item 4 da pauta. 96 

Processo nº 23070.001777/2015-58, de interesse do professor Marcel Ferrante Silva, solicitando 97 

avaliação de estágio probatório: Profa. Divina relata que o docente obteve nota 9,6 de avaliação 98 
da chefia e que atingiu as demais pontuações exigidas nos seis meses trabalhados, assim sendo, a 99 
CAD é pela aprovação parcial do seu estágio probatório. Aprovado. Item Acrescentado. 100 
Processo nº 23070.023893/2014-47, de interesse do professor Rubem Borges Teixeira Ramos, 101 
solicitando progressão por avaliação de desempenho: Profa. Divina relata que o docente obteve 102 
nota 9,6 de avaliação da diretoria e que alcançou a nota global exigida nos vinte e quatro meses 103 
trabalhados, bem como as exigências estabelecidas, assim sendo, a CAD é pela aprovação de sua 104 
progressão por avaliação de desempenho. Aprovado. Item 5 da pauta. Processo nº 105 

23070.002932/2015-53, de interesse do professor Eliseu Vieira Machado Júnior, solicitando 106 
progressão por avaliação de desempenho: Profa. Divina relata que o docente obteve nota 9,5 de 107 



avaliação da diretoria e que alcançou a nota global exigida nos vinte e quatro meses trabalhados, 108 

bem como as exigências estabelecidas, assim sendo, a CAD é pela aprovação de sua progressão 109 
por avaliação de desempenho. Aprovado. Item 6 da pauta. Processo nº 23070.001801/2015-59, 110 

de interesse da professora Maria Flora Ribeiro Costa Medeiros, solicitando progressão por 111 
avaliação de desempenho: Prof. Daniel relata que a docente obteve nota 9,35 de avaliação da 112 
diretoria e que alcançou a nota global exigida nos vinte e quatro meses trabalhados, assim sendo, 113 
a CAD é pela aprovação de sua progressão por avaliação de desempenho. Aprovado. Item 7 da 114 
pauta. Processo nº 23070.004252/2015-74, de interesse do professor Edson Luiz Spenthof, 115 

solicitando progressão por avaliação de desempenho: Profa. Divina relata que o professor obteve 116 
média da avaliação da diretoria 10, e que alcançou a nota global exigida nos vinte e quatro meses 117 
trabalhados, bem como as exigências, portanto, a CAD é favorável, salvo melhor juízo. 118 
Aprovado. Item 8 da pauta. Processo nº 23070.002095/2013-09, de interesse da professora 119 
Thalita Sasse Fróes, solicitando avaliação de relatório semestral de afastamento para o 120 

Doutorado. Seria relatado pelo Prof. Goiamérico, que não compareceu à reunião. Retirado de 121 
pauta. Item 9 da pauta. Processo nº 23070.000964/2013-52, de interesse da professora Lara 122 
Lima Satler, solicitando avaliação de relatório semestral de afastamento para o Doutorado: Profa. 123 
Letícia relata que a referida professora cumpriu com o plano de estudos, bem como atendeu as 124 

exigências da resolução, sendo, portanto, o parecer favorável. Aprovado. Item 10 pauta. 125 
Processo nº 23070.023104/2014-78, de interesse de Antônio de Freitas Neto, solicitando 126 
revalidação de diploma em Jornalismo: Profa. Silvana relata parecer da comissão, que é pela 127 
aprovação; aprovado. Item 11 da pauta. Feicom 2015: resumos expandidos para submissão de 128 

trabalhos, Grupos de Trabalho, dinâmica de funcionamento e programação parcial: Prof. Magno 129 

apresenta que teremos cinco conferências, e que cada curso indicou um conferencista. 130 
Acrescenta que o Mestrado propôs duas mesas redondas, uma na linha de mídia e cultura, e outra 131 
na linha de mídia e cidadania, e que ocorrerá também uma mesa redonda com Daniel Sollero, 132 

além de um bate-papo intelectual sobre novas mídias digitais e movimentos sociais; informa 133 
ainda que ficaram constituídos 14 (quatorze) Grupos de Trabalho (GTs) a partir das proposições 134 

encaminhadas pelos professores; explica que a submissão dos trabalhos é feita por meio do envio 135 
do resumo expandido até dia 24/04; apresenta os nomes das propostas de minicursos, mostras e 136 
apresentações culturais que os professores encaminharam. Prof. Magno apresenta a chamada 137 

para submissão de trabalhos que está no site da FIC; informa que a Inova está produzindo o blog 138 

do evento, que a página do Facebook já está pronta e no site constam as informações necessárias; 139 
pede que as pessoas se envolvam. Prof. Daniel comunica que haverá uma sala interativa de 140 
games; Prof. Magno comunica que o evento é gratuito, não será cobrada taxa de inscrição. Item 141 

12 da pauta. Normas complementares para concurso público de professor efetivo em 142 
decorrência de vaga oriunda de aposentadoria do professor Thomas Roland Hoag: Prof. Magno 143 

informa que foi rodado novamente o modelo de alocação para vagas de docentes da UFG, que 144 
gerou um documento com contas e cálculos, que informa que a FIC ganhou uma vaga. Profa. 145 

Lisbeth pede mais informações. Prof. Magno informa que a UFG conseguiu 29 (vinte e nove) 146 
vagas de prof. efetivo DE junto ao MEC, provenientes principalmente de aposentadorias; explica 147 
que existem critérios para a distribuição destas vagas na UFG, sendo que, quando a vaga chega, 148 
aplica-se o modelo de alocação, e por isso fala-se em “rodar” o modelo, a partir de uma série de 149 
critérios de produção intelectual, número de professores, titulação, carga horária, projetos, etc, 150 

estabelecidos por resolução; Profa. Rosana explica que, a exemplo do caso da vaga da 151 

aposentadoria do Prof. Thomas, a vaga não volta para diretamente para a FIC, ela vai para o 152 

banco de vagas da UFG; Prof. Claudomilson aponta que quando a vaga vai para o MEC e volta 153 
para a UFG não há garantia que vai para o curso de origem da vaga; Prof. Magno complementa 154 
que o retorno da vaga depende da produção, das informações do Radoc, ou seja, com base nos 155 
relatórios Sicad, e que foi com base nesses critérios que a FIC conseguiu a vaga de volta; Prof. 156 
João Maricato pergunta se em todo caso de aposentadoria roda-se o modelo. Prof. Magno explica 157 
que se identificar a origem da vaga, ela volta para o curso que a perdeu, e se não tiver esta 158 
identificação, roda-se o modelo, internamente; explica que o curso de PP conseguiu recuperar a 159 
vaga da aposentadoria do Thomas, como descrito na pag. 26, pois havia a especificação da 160 

origem da vaga. Nesse caso, não se roda modelo interno, pois já foi identificada a origem da 161 
vaga; explica que, por exemplo, na vaga de 2012, que está suspensa até hoje, não estava escrito a 162 



identificação, e por isso, os cursos disputam aquela vaga. Prof. Daniel explica que existem dois 163 

tipos de vagas. Uma oriunda de ampliação do quadro docente e outra de reposição do quadro 164 
permanente. Prof. Daniel acrescenta que a vaga tende a vir vinculada ao curso do professor que 165 

se aposentou, e que quando isso não ocorre, aplica-se o modelo. Profa. Letícia informa que em 166 
reunião de área, na terça-feira, sobre esta vaga para o curso de PP, definiu-se que será para a área 167 
de audiovisual, pensando-se no próximo PPC, que vigorará em 2016, para cobrir esse déficit. 168 
Prof. Magno explica, então, que no caso do professor efetivo a área vai detalhar melhor o perfil 169 
das normas complementares, que fica para maio. Item 13 da pauta. Normas complementares 170 

para processo seletivo de professor substituto em virtude de aposentadoria da professora Maria 171 
Luiza Martins de Mendonça: Profa. Letícia relata que até a vinda da vaga da Profa. Maria Luisa 172 
decidiu-se que será chamado o segundo colocado do processo seletivo de Planejamento Gráfico 173 
Visual, pois a candidata teria esse perfil. Prof. Magno explica que, então, não serão aprovadas as 174 
normas complementares e será negociado com a PRODIRH o aproveitamento do processo 175 

seletivo ainda vigente. Item 14 da pauta. Extensão e cultura: editais PROBEC e PROEXT, 176 
SIEC e orientações: Profa. Rosana informa que o novo estatuto da UFG trouxe uma série de 177 
mudanças nas câmaras e fóruns deliberativos, e uma delas toca no que diz respeito à extensão, 178 
que passa a ter câmaras de extensão em todas as regionais; acrescenta que os representantes das 179 

câmaras regionais constituem a Câmara Superior de Extensão; comunica que é presidente da 180 
comissão que coordena as ações de extensão na FIC, a CAEX, e que a professora Lindsay é a 181 
vice-presidente; acrescenta que também é representante na Câmara Superior de Extensão. Fala 182 
que esta alteração do estatuto implica na mudança em como a extensão é desenvolvida na 183 

unidade; comunica que a PROEC tem realizado cursos e treinamentos, e que em um desses 184 

treinamentos observou-se equívocos na forma de preenchimento do sistema de extensão; informa 185 
que a resolução é taxativa no sentido de que, obrigatoriamente, as ações de extensão devem 186 
envolver a comunidade externa da UFG e envolver discentes; acrescenta ainda que a resolução 187 

prevê que as ações constantes na matriz do curso não poderão ser consideradas como extensão e 188 
cultura, independente do público atingido, sendo assim, por exemplo, a semana de TCC  e 189 

seminários de disciplinas não poderiam ser cadastrados como extensão; alerta para a necessidade 190 
de divulgar a resolução a fim de ser cumprida; comunica que em dez anos a extensão tem que 191 
fazer parte da grade curricular do curso; encaminhará a resolução para o email dos professores; 192 

traz a informação de que os pedidos para o edital do PROBEC foram encerrados no último dia 193 

10/04, e que como a bolsa é da unidade, dentre os projetos que pediram, o mais pontuado levaria 194 
a bolsa; ressalva que, se for adotar outro critério, tem que se pensar desde já; comunica que 195 
quanto a outro edital, o Proext, o prazo é ate 22/04; convida a todos a participarem do minicurso 196 

da Feicom. Item 15 da pauta. Projetos de pesquisa e extensão: Prof. Luis Carlos apresenta o 197 
projeto de pesquisa “Publicidade e Interesse Público: análise de investimentos estaduais em 198 

Comunicação”, sob sua coordenação, que é um projeto de pesquisa de opinião para avaliar 199 
investimento publicitário de interesse público, de modo a relacionar o investimento publicitário 200 

do governo do estado de Goiás, que é um dos maiores do país, com a finalidade de atendimento 201 
ao interesse público, e também se do ponto de vista de publicidade consegue retorno, recall. 202 
Aprovado. Item 16 da pauta. Outros assuntos.  Nada mais havendo a tratar, eu, João Lúcio 203 
Mariano Cruz, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo 204 
presidente deste Conselho.  205 


