
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 

DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 17/11/2015 

Aos dezessete dias do mês de novembro 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, Angelita P. de Sousa, Arnaldo A. F. Júnior, 4 

Claudomilson F. Braga, Dalton L. Martins, Divina Eterna V. Marques, Douglas F. Cordeiro, 5 

Eliany A. de Araújo, Eliseu Vieira M. Júnior, Flávia M. dos Santos, Gardene Leão de C. 6 

Mendes, Goiamérico Felício C. dos Santos, Laís P. de Oliveira, Letícia S. Cortês, Lindsay 7 

Borges, Luciana Cândida da Silva, Luciano A. Pereira, Luciene de Oliveira, Lutiana Casaroli, 8 

Marcel F. Silva, Marcilon A. de Melo, Nilton J. dos Reis Rocha, Ricardo Pavan, Rosana Maria 9 

R. Borges; os representantes técnico-administrativos João Lúcio M. Cruz, Yura Peixoto Leonel e 10 

Vinícius Dias Melo; a representante discente da graduação Daiane de Brito Fernandes; não 11 

compareceram os(as) representantes discentes do Mestrado; e não compareceram, mas 12 

justificaram a ausência, os(as) representantes docentes Alfredo José Lopes da Costa, Maria das 13 

Graças M. Castro, Maria de Fátima Garbelini, Simone Antoniaci Tuzzo; Não compareceram 14 

os(as) professores(as), Ana Carolina R. P. Temer, Andrea P. dos Santos, Ângela T. de Moraes, 15 

Carlos Eduardo V. A. Soares, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Edson Teixeira A. Júnior, João 16 

de M. Maricato, José Vanderlei Gouveia, Juarez F. de Maia, Laura Vilela R. Rezende, Lisandro 17 

Nogueira, Lisbeth Oliveira, Luciana Serenini, Luiz A. Signates Freitas, Luiz Carlos do Carmo 18 

Fernandes, Marcos Marinho M. de Queiroz, Maria Flora C. Medeiros, Maria Francisca M. 19 

Nogueira, Murilo G. Berardo Bueno, Ruben Darío J. Candia, Sálvio Juliano P. Farias, Silvana 20 

Coleta S. Pereira, Solange M. Franco, Suely Henrique de A. Gomes, Tiago Mainieri de Oliveira, 21 

Wolney Fernandes de Oliveira e Werônica Y. Cordeiro. Item 1 da pauta. Informes. Edital de 22 

concursos públicos para professores efetivos. Prof. Magno informa que há três editais em aberto 23 

na FIC, sendo um deles para professor efetivo do curso de Biblioteconomia, com inscrições até 24 

30/11, e dois processos seletivos para professor substituto - um  para o curso de Relações 25 

Públicas, e um para o curso de Jornalismo; Edital de preenchimento de vagas disponíveis na 26 

graduação. Prof. Magno informa que o edital está aberto, seja para mudança de curso, portador 27 

de diploma ou transferência, até 10 de dezembro pelo site do Centro de Seleção; Edital da 28 

Especialização em Assessoria de Comunicação e Marketing; Prof. Magno informa que as 29 

inscrições vão de 25/01 a 15/02; Edital do Mestrado em Comunicação. Prof. Magno comunica 30 

que as inscrições ocorrerão de 18  a 27 de janeiro; Audiências públicas sobre política de 31 

segurança na UFG. Prof. Magno informa que neste momento no centro de aulas B está ocorrendo 32 

uma audiência, e ocorrerá outra no Centro de Eventos na quinta-feira a tarde. Profa. Angelita 33 

informa da pesquisa, que conta com dados de registros de ocorrência de crimes nos campi da 34 

UFG, e nas regionais. Além disso, explica que a pesquisa abrange o período anterior e posterior 35 

ao Reuni, para efeito comparativo, e que foi feita entre estudantes, servidores e trabalhadores 36 

terceirizados; Certificações de Reconhecimento da UFG: indicações da FIC. Prof. Magno 37 

informa que todo ano a reitoria certifica prêmios e comendas que professores receberam. 38 

Comunica que a FIC deve indicar dois nomes, e, portanto, solicita aqueles que receberam 39 

prêmios entre novembro de 2014 e novembro de 2015, que encaminhem os nomes para serem 40 

selecionados; TIFFU 2015: prof. Magno informa que o TIFFU é um tornei esportivo organizado 41 

pelos próprios estudantes, pela Atlética de Comunicação, que ocorrerá no dia 29/11; VI 42 

Seminário Pensar Direitos Humanos: Prof. Magno informa que o evento ocorrerá nos dias 24 e 43 

25, e 26 de novembro. Além disso, indica que as informações estão na página do evento e que o 44 

convite será encaminhado via e-mail; Seminário Comunicação Pública e Cidadania: Profa 45 



angelita informa que o evento é organizado pela TV UFG, ASCOM, Rádio Universitária e a FIC, 46 

com o objetivo de estimular a pesquisa em comunicação em Goiás, e fazer a discussão sobre a 47 

comunicação no contexto atual. Avisa que o evento irá contar com convidados da EBC, e que há 48 

um número limitado de vagas; VIII Café com Leitura e III Seminário de Leitura: Profa. Luciana 49 

comunica que a Profa. Andrea está em reunião com o prefeito de Aparecida de Goiânia para 50 

pensar um projeto de Biblioteca Parque. Profa. Lutiana convida todos para o evento Café com 51 

Leitura, que ocorrerá na sexta-feira, no auditório da Biblioteca Central; SEMIC - IX Seminário 52 

de Mídia e Cidadania e VII Seminário de Mídia e Cultura: Prof. Claudomilson informa que o 53 

evento cresceu do ano passado para este ano, e passou a contar com mais de 110 submissões, e 54 

quase 300 inscrições entre ouvintes e pagantes. Diz que a proposta é que no dia do evento sejam 55 

entregues os anais; CAPPA - III Colóquio para Apresentação de Produções Acadêmicas: Profa. 56 

Letícia informa que o evento não ocorrerá este ano, e que fará parte da programação de 57 

comemoração dos 20 anos do curso de Publicidade e Propaganda da FIC; ENGI - II Encontro 58 

Nacional de Gestão, Políticas e Tecnologias da Informação: profa. Eliany informa que o evento é 59 

um esforço do curso de Biblioteconomia e do curso de Gestão da Informação, e terá a temática 60 

inteligência coletiva, estruturada a partir de redes sociais e tecnologia da informação; 61 

Coordenação de Pesquisa: editais e informações. Profa. Eliany explica que com a criação da 62 

PRPI foi criada a figura do coordenador de pesquisa. Informa que, nesse contexto, assumiu como 63 

titular e a Profa. Angelita como suplente na FIC. Informa que serão realizadas algumas ações, e, 64 

nesse sentido, solicita colaboração de todos em relação ao preenchimento de um formulário 65 

sobre os laboratórios. Além disso, coloca que por meio do formulário busca-se conhecer os 66 

pesquisadores da FIC, sua relação com o sistema de bibliotecas, e como o sistema poderia 67 

atender de forma mais eficiente as pesquisas da FIC. Pede a paciência para o preenchimento dos 68 

formulários. Acrescenta que sem isso, não há como avaliar a realidade da FIC; Agência Ponto 69 

Comunicação: prof. Magno informa que o lançamento ocorreu ontem, e que nova agência é uma 70 

empresa Júnior que substitui a antiga Ponto e Vírgula. Destaca a importância do trabalho e 71 

iniciativa dos alunos em refundarem a agência; Cronograma de apresentação dos TCCs. Profa. 72 

Rosana informa que o cronograma já foi discutido nos cursos, e ficaram definidas as seguintes 73 

datas: até 27/11 como prazo para entrega dos termos de aceite de orientação na secretaria 74 

acadêmica da FIC; até 01/02 como prazo para entrega dos trabalhos para a banca examinadora e 75 

do termo de depósito provisório na secretaria acadêmica da FIC para os cursos de Gestão da 76 

Informação, Relações Públicas; até 15/2 como prazo para entrega dos trabalhos para a banca 77 

examinadora e do termo de depósito provisório na secretaria acadêmica da FIC para os cursos de 78 

Biblioteconomia, Jornalismo e Publicidade e Propaganda; de 15 a 19/2 serão as defesas de 79 

Gestão da Informação e Relações Públicas; e 22 a 26/2 serão as defesas de Biblioteconomia, 80 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda; Até 02/3 entrega da versão final do TCC em formato 81 

digital, do termo de depósito definitivo e do termo de cessão de direitos autorais na secretaria 82 

acadêmica da FIC; Outros. Profa. Rosana informa ainda que no regulamento de TCC da FIC 83 

ainda não constava o curso de Gestão da Informação, e que o prof. Douglas alertou para a 84 

questão, além da mudança de nomenclatura de FACOMB para FIC; A nova servidora técnica 85 

administrativa da FIC, Yura Leonel Peixoto, se apresenta; Profa. Leticia informa que com a 86 

mudança de horários da prefeitura, houve mudanças nos horários dos bolsistas do convênio da 87 

assessoria de comunicação com a prefeitura. Avisa que com a redução do expediente da 88 

prefeitura somente até as 13h, os alunos dos cursos de Relações Públicas e Jornalismo ficaram 89 

sem sala na Secretaria de Saúde. Profa. Lutiana informa que o horário entrou em vigor ontem, e 90 

que os alunos foram surpreendidos com a sala fechada, em meio a campanhas de fim de ano. 91 

Opina que se a situação continuar, prefere cancelar a assessoria de comunicação integrada. Prof. 92 

Claudomilson esclarece que a coordenação do curso de Relações Públicas ficou tão surpreendida 93 



quanto os colegas, mas comunica que já começou algumas negociações para uma solução 94 

definitiva; pediu o prazo de 72h para encontrar soluções; Profa. Lutiana informa que faz parte de 95 

um projeto de pesquisa que este ano está incumbido de planejar o plano estadual de resíduos; 96 

afirma que ocorrerão audiências públicas em seis cidades, e que Goiás será o quinto Estado a 97 

entregar este plano; Prof. Magno informa que a festa da Adufg ocorrerá no dia 27; Prof. Magno 98 

informa que há somente 26 pessoas presentes na reunião, e que, portanto, não foi atingido o 99 

quórum necessário para continuar a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, João Lúcio Mariano 100 

Cruz, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste 101 

Conselho.  102 


