
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 16/09/2014 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, 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 Medeiros da Silva, presidente do Conselho; os conselheiros 3 
Adriane Geralda Alves do Nascimento, Alexandre Ribeiro Afonso, Alexandre Tadeu dos Santos, Ana 4 
Carolina Rocha Pessoa Temer, Andréa Pereira dos Santos, Carlos Eduardo Vianna A. Soares, 5 
Claudomilson Fernandes Braga, Dalton Lopes Martins, Daniel Christino, Divina Eterna Vieira Marques, 6 
Douglas Farias Cordeiro, Edson Teixeira Álvares Junior, Eliany Alvarenga de Araújo, Flávia Martins dos 7 
Santos, Gardene Leão de Castro Mendes, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, João de Melo 8 
Maricato, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Lindsay 9 
Borges, Luciana Cândida da Silva, Luciene de Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, Marcel Ferrante Silva, 10 
Marcilon Almeida de Melo, Maria de Fátima Garbelini, Maria Luiza Martins Mendonça, Marina Roriz 11 
Lousa da Cunha, Murilo Gabriel Berardo Bueno, Raquel de Paula Ribeiro, Ricardo Pavan, Silvana Coleta 12 
Santos Pereira, Suely Henrique de Aquino Gomes, Tiago Mainieri de Oliveira; os representante técnicos-13 
administrativos  Leonardo Elói S. de Carvalho, Tessa Monteiro Lettieri, Vinicius Dias de Melo, Rodolfo 14 
Fracalossi Paes e Jessé M. Silva; os representantes acadêmicos  Jose Antônio F. Cirino e Victor Felipe 15 
Barbosa Pessoa (Mestrado), Luis Felipe R. de Oliveira e Raydrick Sandokam (Gestão da Informação). 16 
Não compareceram, mas justificaram ausência os seguintes professores: Edson Luiz Spenthof, Glayce 17 
Rocha Santos Coimbra, Letícia Segurado Côrtes, Maria Flora Costa Medeiros. Não compareceram os 18 
professores Ângela Teixeira de Moraes, Antonio Humberto Severino Ribeiro, Beatriz Rustiquel da Silva, 19 
Claudia Melissa N. dos Santos, Daiana Stasiak, Eliseu Vieira Machado Júnior, Laís Pereira de Oliveira, 20 
Lívia Ferreira de Carvalho, Lívia Marques Ferrari de Figueiredo, Luciano Alves Pereira, Maria das 21 
Graças Monteiro Castro, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Martha Izabel de Souza Duarte, Nilton 22 
José dos Reis Rocha, Paola Regina Carloni, Rosana Maria Ribeiro Borges, Ruben Darío Jimenez Candia, 23 
Sálvio Juliano Peixoto Farias e Solange Maria Franco. Item 1 da pauta. Informes. O presidente do 24 
Conselho Diretor informou sobre a Premiação Estrelas do Guia do Estudante, da Editora Abril, na qual os 25 
cursos da FIC foram muito bem avaliados (Jornalismo: cinco estrelas; Publicidade e Propaganda: quatro 26 
estrelas; Relações Públicas: quatro estrelas). A Premiação da SBPC Regional foi concedida a três 27 
professores da FIC pela orientação de trabalhos que contribuem para a popularização da ciência: 28 
Goiamérico F. C. dos Santos, João de Melo Maricato e Maria Francisca M. Nogueira. Sobre a Premiação 29 
Expocom Nacional – Intercom 2014, também foram premiados três trabalhos dos alunos da unidade 30 
acadêmica: Lucas Mariano, Débora Bombonate e Pedro Henrique Nascimento, orientados pelos docentes 31 
Marcilon A. de Melo, Claudomilson F. Braga e Flávia M. dos Santos, respectivamente. O representante 32 
do Mestrado, José Antônio F. Cirino, também prestou esclarecimentos sobre o Intercom 2014. Sobre o 33 
SEMIC – Seminários “Mídia e Cidadania” e “Mídia e Cultura”, o conselheiro Claudomilson F. Braga 34 
reforçou o convite para este evento, que será realizado nos dias 20 e 21 de outubro. A palestra de abertura 35 
será com o professor Dr. Ciro Marcondes Filho, da ECA/USP. Acrescentou que está previsto um total de 36 
sete GTs; as inscrições poderão ser feitas pela internet, lembrando que a submissão de trabalhos 37 
acontecerá até o dia vinte e seis de setembro, e os dois melhores trabalhos de cada GT serão publicados 38 
em um e-book. Ainda sobre eventos, o presidente do Conselho informou que acontecerá o V Seminário 39 
Pensar os Direitos Humanos, no período de 01 a 03 de outubro. Sobre novos equipamentos, Leonardo 40 
Elói S. de Carvalho, coordenador do Estúdio de Rádio e Televisão, informou que, com a chegada das 41 
duas câmeras novas, o estúdio passa a contar com seis câmeras HD; falou sobre a otimização do espaço 42 
do Estúdio de RTV, da perspectiva de projetos voltados para uma maior integração do estúdio, dos 43 
equipamentos atualmente em funcionamento, além de cabeamentos e spots consertados e reativados. O 44 
presidente do Conselho lembrou aos responsáveis pelos laboratórios a necessidade de cadastramento dos 45 
laboratórios de pesquisa em atendimento à solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação.  O 46 
reconhecimento do curso de Gestão da Informação, segundo a coordenadora do curso, conselheira Eliany 47 
A. de Araújo, concretizou a etapa final da recepção do curso pela Faculdade de Informação e 48 
Comunicação/FIC, tendo sido reconhecido com nota quatro, o que equivale ao conceito muito bom. 49 
Agradeceu a todos que colaboraram neste processo em nome dos professores e alunos do curso de Gestão 50 
da Informação. Outros Informes. A professora Andréa P. dos Santos, que estava em afastamento para pós-51 
graduação, agradeceu a todos os conselheiros porque sem a licença não teria sido possível concluir seu 52 
doutorado em tempo recorde. A coordenadora de Relações Públicas, professora Lutiana Casaroli, 53 
motivada pelo envolvimento de seu nome, esclareceu a confusão existente entre bolsistas e estagiários 54 
que integrariam a ASCOM, na Secretaria Municipal de Saúde, pois este órgão não trabalha com 55 



estagiários, apenas com bolsistas. Tais informações, segundo ela, seriam enviadas por e-mail e afixadas 56 
nos murais. Item 2 da pauta, aprovação da ata da sessão do Conselho Diretor do dia 22/08/2014, com 57 
uma abstenção.  Item 3 da pauta, processo de promoção de avaliação de desempenho da professora Ana 58 
Carolina R. P. Temer, conforme parecer favorável da CAD Especial. O parecer, lido pela professora 59 
Maria Luisa M. de Mendonça, foi aprovado por unanimidade. Item 4 da pauta, processo de avaliação de 60 
relatório semestral de afastamento para pós-graduação da professora Janaína V. de P. Jordão, conforme 61 
parecer favorável da Coordenação do Curso, professora Marina R. L. da Cunha, foi aprovado com uma 62 
abstenção. Item 5 da pauta, processo de avaliação de relatório semestral de afastamento para pós-63 
graduação da professora Lara L. Satler, conforme parecer favorável da Coordenação do Curso de 64 
Publicidade e Propaganda, professora Marina R. L. da Cunha, foi aprovado com uma abstenção. Item 6 65 
da pauta, processo de avaliação de relatório semestral de afastamento (2014/1) para pós-graduação da 66 
professora Ana Rita V. Fernandes, conforme parecer favorável da Coordenação do Curso, professora 67 
Marina R. L. da Cunha, também foi aprovado com uma abstenção. Item 7 da pauta, processo de 68 
avaliação de relatórios parciais e finais de afastamento para doutorado da professora Andréa P. dos 69 
Santos, não foi apreciado. Incluiu-se o processo de aceleração da promoção da professora Andréa P. dos 70 
Santos, tendo em vista a conclusão do doutorado. Processo aprovado com uma abstenção. Item 8 da 71 
pauta, processo de interesse do professor Dalton Martins, solicitando progressão por avaliação de 72 
desempenho, não foi apreciado. Item 9 da pauta, processo de interesse da professora Lívia F. Carvalho, 73 
solicitando progressão por avaliação de desempenho, não foi apreciado. Item 10 da pauta, processo de 74 
interesse da professora Adriane G. A. Nascimento, solicitando progressão por avaliação de desempenho, 75 
não foi apreciado. Item 11 da pauta, processo referente à proposta de convênio com a Câmara dos 76 
Deputados para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e cooperação técnica institucional, relatado 77 
pelo professor Dalton Martins, foi aprovado. Item 12 da pauta, cartas de anuência sobre oferta de 78 
disciplinas para o curso de Direção de Arte, da Escola de Música e Artes Cênicas, não foi apreciado.  79 
Item 13 da pauta, sugestões e informes sobre a minuta de resolução sobre a avaliação de pessoal docente 80 
em relação ao estágio probatório, à progressão funcional e à promoção na Carreira do Magistério 81 
Superior, documento que será apreciado pelo Conselho Universitário. Segundo esclarecimentos do 82 
presidente do Conselho, foram elaboradas algumas mudanças, que serão apreciadas na próxima reunião 83 
do CONSUNI. Houve a incorporação da classe de professor titular. O docente associado IV, após o 84 
interstício de dois anos, poderá candidatar-se à classe de titular, que faz parte da carreira do Magistério 85 
Superior. Na primeira etapa, ele será submetido à avaliação da CAD; na segunda etapa, será avaliado pela 86 
CEA – Comissão Especial de Avaliação, diante da qual deverá defender uma tese inédita ou apresentar o 87 
seu memorial. A resolução contempla também normas sobre estágio probatório, progressão e promoção 88 
na carreira, com diversas mudanças no quadro de pontuações. Foi solicitado a todos que lessem e 89 
enviassem sugestões à direção para que estas pudessem ser levadas à discussão no Conselho 90 
Universitário. Item 14 da pauta, sugestões e informes sobre o anteprojeto de Regimento Geral da UFG, 91 
documento que deverá ser aprovado pelos três conselhos superiores da UFG. O presidente do conselho 92 
esclareceu que o regimento regulamenta as atividades administrativas e acadêmicas de toda a UFG. Neste 93 
caso, também solicitou a todos que elaborassem sugestões e as enviassem à direção. Item 15 da pauta, 94 
outros assuntos. A respeito da comissão da alocação de vagas, solicitou-se que as coordenações de cursos 95 
encaminhassem a indicação de seus representantes. Assim, a partir da próxima semana já deverá estar 96 
formada a comissão. Informou-se que se encontra disponível no site da FIC a ordem de serviço interna 97 
cujo objetivo é a organização da demanda de serviços técnicos, que têm aumentado significativamente. 98 
Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 99 
deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho.   100 


