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

COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 24/04/2017 

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às nove horas e quinze minutos, no 1 
auditório da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), reuniram-se em sessão ordinária os(as) 2 
membros do Conselho Diretor: a professora Angelita P. de Lima, diretora, presidiu o Conselho; os(as) 3 
conselheiros(as) Alexandre R. Afonso, Alexandre T. dos Santos, Ana Carolina R. P. Temer, Ana Rita V. 4 
Fernandes, Andrea P. dos Santos, Ângela T. de Moraes, Angelita P. de Lima, Arnaldo A. F. Júnior, 5 
Claudomilson F. Braga, Daiana Stasiak, Dalton L. Martins, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, 6 
Douglas F. Cordeiro, Elisângela Gomes, Eliseu V. Machado Júnior, Erinaldo Dias Valério, Flávia M. dos 7 
Santos, Gardene L. de C. Mendes,  Goiamérico F. C. dos Santos, Ilaydiany Cristina O. da Silva, Janaína V. 8 
de P. Jordão, Laís P. de Oliveira, Lara Lima Satler, Laura Vilela R. Rezende, Letícia S. Côrtes, Lindsay 9 
Borges, Lisbeth Oliveira, Lívia F. de Carvalho, Luana Silva Borges, Luciano A. Pereira, Luciene de O. Dias, 10 
Magno L. M. da Silva, Marcel F. Silva, Maria de F. Garbelini, Marina R. L. da Cunha, Marizangela G. de 11 
Morais, Rafael F. Coelho, Ricardo Pavan, Rosana M. R. Borges, Sálvio J. P. Farias, Silvana C. S. Pereira, 12 
Simone A. Tuzzo, Suely H. A. Gomes e Tiago Mainieri de Oliveira; os(as) representantes Técnico-13 
Administrativos(as): Paula Padial Fuzaro, João Lúcio Mariano Cruz, Mayana P. S. Santos e Yura Peixoto 14 
Leonel; os representantes discentes do curso de Relações Públicas: Jeferson, do mestrado: Aryclennys 15 
S. Sousa e Bruna R. Almeida da Costa; e não compareceram, mas justificaram a ausência, os(as) 16 
docentes: Adriane G. A. do Nascimento, Carlise N. Borges, Carlos Eduardo V. A. Soares, Edson Teixeira A. 17 
Júnior, José Vanderlei Gouveia, Lisandro M. Nogueira, Luciana C. da Silva, Maria Francisca M. Nogueira, 18 
Marcilon A. de Melo, Nilton J. dos R. Rocha, Rubem B. T. Ramos, Solange M. Franco. Não compareceram 19 
e não justificaram ausência os(as) professores(as): Alfredo J. L. Costa, Eliany A. de Araújo, Filipe R. D. de 20 
Jesus, Geisa M. de C. Ribeiro, Juarez F. de Maia,  Luiz Antônio S. Freitas, Lutiana Casaroli, Maria das 21 
Graças M. Castro, Maria Flora C. Medeiros, Mariana C. Calaça, Rafael M. Lisita, Rodrigo Cássio Oliveira, 22 
Ruben D. J. Candia e Thalita Sasse Froes. Profa. Angelita inicia os trabalhos com a abertura do espaço 23 
para apresentação das duas chapas que concorrem à presidência da ADUFG. Sendo a ordem de 24 
apresentação com a chapa 1 com a primeira fala e a chapa 2 a segunda fala, critério acordado entre as 25 
chapas. Disponibilizado 15 minutos para cada chapa. Item 1 da pauta. Informes: Item 1.1 da pauta. 26 
Calendário Acadêmico e da FIC - datas importantes: Alaic-Cone Sul, Cappa, Intercom regional: Profa. 27 
Simone informa que o evento ALAIC está na fase de inscrições de ouvintes e que a fase de inscrições de 28 
trabalhos já se encerrou e os aceites de trabalhos já foram enviados. O evento acontecerá dia 22 e 23 de 29 
maio de 2017. Quem ainda não pagou a inscrição do evento tem até o dia 10 de maio para realizar o 30 
pagamento. Profa. Lara informa que o CAPPA acontecerá nos dias 15 e 16 de maio no período 31 
vespertino, no auditório da FIC. Este evento é oferecido pelos professores do curso de publicidade e 32 
propaganda, em parceria com a UEG. Sobre o INTERCOM regional a Profa. Angelita informa que o 33 
ônibus foi solicitado via PPGCOM, pela direção e a distribuição das vagas do ônibus ficaria a cargo do 34 
PPGCOM que estabeleceria uma cota para os cursos de graduação e pós-graduação participantes, 35 
ressaltando que a prioridade de vaga no ônibus obedece ao critério de quem possui trabalho aprovado 36 
no evento. Faltando vagas para autores de trabalho no evento, existe a possibilidade de solicitar 37 
passagens à reitoria via direção da FIC para a Graduação. Destacando que o INTERCOM acontece nos 38 
dias 12 a 14 de junho de 2017.  Item 1.2 da pauta. Espaço de estudo e convivência estudantil (Brioche). 39 
Profa. Angelita relata a história do espaço, informa que o espaço foi reformado pela reitoria, e encontra-40 
se em fase de discussão sobre a gestão da utilização do espaço. O espaço possui capacidade para 41 
aproximadamente 50 pessoas utilizarem ao mesmo tempo. Está em fase de elaboração das 42 
normas/regimento para utilização do espaço. Profa. Angelita relata as principais preocupações em 43 
relação à gestão do espaço. O discente Jeferson coloca algumas preocupações que estão sendo 44 
discutidas pelos centros acadêmicos. Profa. Angelita convida quem tiver interesse em participar da 45 
elaboração desse regimento para comparecer a reunião que acontecerá na data de hoje às 14h, neste 46 
auditório. Item 1.3 da pauta. Terceirizados/limpeza. Profa. Angelita informa os critérios estabelecidos 47 
pelas empresas terceirizadas de limpeza, que precisa uma área mínima diária de 1000 m² a serem 48 
limpos, por servidora/dia. Ressaltando o desgaste físico das servidoras. Informa que estão sendo 49 
realizadas negociações com a PROAD e reitoria para a melhoria das condições de trabalho das 50 
servidoras, e, se possível, aumento de mais uma servidora para a unidade. Diante desta situação, solicita 51 
a colaboração dos conselheiros em relação à utilização das salas de aula, e contribuições possíveis no 52 
correto destino dos lixos, na organização das carteiras, dentre outas ações. Profa. Rosana sugere que 53 
sejam colocados cartazes informativos para solicitar aos usuários das salas as contribuições citadas. 54 



Item 1.4 da pauta. GT de ações afirmativas da FIC. Profa. Luciene afirma que desde o início de 2017 vem 55 
sendo discutida a necessidade da criação de um grupo de trabalho para elaborar políticas de ações 56 
afirmativas. Neste sentido foi feito um convite público pelos espaços da FIC e divulgação no site para 57 
todos os interessados fazerem parte deste grupo. A proposta é que o grupo se reúna todas as segundas-58 
feiras para elaborar estas propostas. Profa. Luciene informa que a primeira atividade do GT acontecerá 59 
no dia 09 de maio, no período da manhã, no auditório da FIC, sendo uma mesa de debate, com a 60 
professora Nilma Lino Gomes, ex-reitora da UNILAB, tendo sido a primeira reitora negra do Brasil. Item 61 
1.5 da pauta. Contribuições para abastecer o banheiro das meninas. Profa. Angelita informa sobre a 62 
existência da caixinha solidária do banheiro das meninas e solicita a contribuição de todos e todas, para 63 
entregarem na secretaria administrativa, matérias como: remédios para cólica e absorventes, para 64 
abastecer a caixinha solidária do banheiro das meninas. Item 1.6 da pauta. Comissões de Comunicação 65 
e de Reforma Predial. Profa. Andréa informa que as comissões estão formadas com as seguintes 66 
composições: Comissão da Reforma do prédio da FIC – professores(as): Andréa, Maria das Graças, 67 
Dalton, Eliany, Sálvio, Claudomilsom e Daniel. Alércio – técnico administrativo, Larissa – discente 68 
biblioteconomia, Vitor e Vinicius – discentes do jornalismo, Jeferson – discente Relações Públicas, Maria 69 
Pia – discente Publicidade e Propaganda. Na composição da Comissão de Comunicação estão os 70 
seguintes membros docentes: Ângela, Daiana, Alexandre Afonso, Lívia, Lara. E técnicos administrativos 71 
João Lúcio e Marcus Vinícius. Item 1.7 da pauta. PDI – Sugestões até 08 de maio. Retirado de pauta. 72 
Item 1.8 da pauta. Outros. Item 1.8.1 da pauta. CELI. Profa. Suely convida para a aula inaugural no 73 
CINE-UFG com a Profa. Bernadete Campelo - UFMG, no dia 29 de abril às 8h. Item 2 da pauta. 74 
Aprovação da ata do Conselho Diretor, sessão do dia 20/03/2017; Colocada em votação. Aprovada 75 
pelos(as) conselheiros(as) presentes, com duas abstenções. Item 3 da pauta. Apresentação dos novos 76 
servidores da FIC; Profa. Angelita apresenta os novos professores e professora da unidade, sendo eles a 77 
Profa. Sharmaine Pereira Caixeta, o Prof. Thiago Cardoso Franco e o Prof. Filipe Reis Dias de Jesus. Item 78 
4 da pauta. Greve Geral – dia 28 de abril; Profa. Angelita solicita aos conselheiros uma discussão sobre 79 
qual será a postura da unidade em relação ao movimento nacional de paralisação como greve geral no 80 
dia 28 de abril de 2017, contra a reforma da previdência, contra a reforma trabalhista e contra o 81 
movimento político atual do Brasil de retirada de direitos. Ressaltando que segundo informações 82 
veiculadas, a ideia é não sair de casa neste dia, não havendo transporte público, o que pode 83 
comprometer diversas atividades inclusive aulas. Prof. Daniel informa que a ADUFG realizou uma 84 
assembleia para discutir a greve-paralisação do dia 28 de abril. Na assembleia deliberou-se pela votação 85 
eletrônica sobre este ponto de pauta e a maioria das pessoas que realizaram a votação eletrônica 86 
deliberou pela paralisação no dia 28, mas o percentual de votantes não atingiu o número do quórum 87 
mínimo para que a decisão fosse homologada pelo sindicato. Neste sentido, o sindicato não poderá 88 
utilizar o termo “greve”. Mas ressalta que o indicativo da ADUFG é pela paralisação no dia 28 de abril 89 
devido à forma de reforma que está sendo implementada no país. Item 5 da pauta. Não descrito na 90 
convocação. Retirado de pauta. Item 6 da pauta. Execução orçamentária e compras; Profa. Angelita 91 
informa que chegou o orçamento 2017, e que a FIC é a décima unidade acadêmica em valores de verbas 92 
de custeio e capital. Informa também que houve um corte de 30% nos valores e um contingenciamento 93 
em 20%, que o valor para custeio de 2017 da FIC é 67.000,00 e para capital R$ 20.000,00. Coloca em 94 
discussão de como será feita a divisão dos recursos. Sugere-se que seja dividido entre a direção para as 95 
demandas administrativas e entre os 5 cursos de graduação para as respectivas demandas. Informa que 96 
este ano não serão possíveis novas aquisições de equipamentos, e que o orçamento será para manter as 97 
atividades que a unidade já desenvolve. O cenário é ruim e por isso a direção está contando com o apoio 98 
dos projetos e dos cursos de pós-graduação para manter a Unidade funcionando. Colocado em votação. 99 
Aprovados pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 7 da pauta. Redistribuição do 100 
professor Dalton Martins para UnB; Profa. Angelita informa sobre o movimento de redistribuição do 101 
professor na instituição. Em reunião de área, foi feita na UnB uma ata indicando 3 solicitações para a 102 
vaga de redistribuição, e mediante uma seleção interna o professor Dalton foi contemplado com a vaga. 103 
Em conversa com a coordenação do curso de Gestão da Informação ficou acordado que o professor 104 
Dalton continua no curso no semestre 2017-1 e tentará iniciar suas atividades no semestre 2017-2 na 105 
UnB, ficando na FIC-UFG até a publicação da portaria de redistribuição. Para isso, a direção acordou com 106 
o curso de Gestão da Informação a possibilidade de realização de um processo seletivo para a 107 
contratação de um professor substituto para o semestre 2017-2. Colocado em votação. Aprovado pelos 108 
(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 8 da pauta. Representação da FIC no Comitê de 109 
Ética em Pesquisa; Profa. Angelita informa que a FIC está com uma cadeira a menos de representação 110 
no comitê com a saída da professora Gardene, e solicita a auto indicação de algum conselheiro para 111 



representar a FIC. O professor Daniel se dispôs a ocupar a vaga. Foi aberto para mais inscrições, devido 112 
ao fato de que não existe número máximo para representantes da unidade, apenas o número mínimo 113 
de um representante. Não houve mais indicações. Profa. Angelita sugere que cada curso possa indicar 114 
um representante posteriormente. Colocado em votação. Aprovados pelos(as) conselheiros(as) 115 
presentes por unanimidade. Item 9 da pauta. Plano Anual de Capacitação Docente; Profa. Angelita 116 
informa a necessidade de aprovação do plano mediante a indicação de quantos professores sairão para 117 
esta modalidade de licença no ano de 2017. Os critérios para a liberação serão discutidos em área, e 118 
aprovada a liberação inicialmente pela coordenação do curso e posteriormente pela direção da unidade. 119 
O Plano Anual de Capacitação Docente PACD-FIC 2017 foi aprovado nos seguintes moldes: liberação dos 120 
professores no ano de 2017 especificado por curso: Jornalismo 3 professores(as); Relações Públicas 3 121 
professores(as); Publicidade e Propaganda 3 professores(as); Gestão da Informação 1 professor(a); 122 
Biblioteconomia 1 professor(a). Profa. Suely manifesta que a exigência da CPPD está em desacordo com 123 
a resolução, e que não existe normativa federal, nem institucional (UFG), para as exigências da CPPD, 124 
muito menos para a negação dos pedidos encaminhados por parte daquele órgão. Solicita-se a CPPD a 125 
fundamentação legal, que o órgão está utilizando para negar as solicitações, pois ele não tem 126 
competência para realizar ações não fundamentas em legislações, inclusive atrasando os processos e 127 
inviabilizando as licenças e cursos dos professores FIC-UFG. Colocado em votação o Plano de 128 
Capacitação Docente PACD-FIC 2017. Aprovados pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. 129 
Item 10 da pauta. Eventos e política de ocupação do pátio FIC/História; Profa. Angelita informa que 130 
conforme solicitação da Reitoria e de outros professores da Unidade é importante realizar ações de 131 
ocupação do pátio da FIC/FH, mediante os acontecimentos, como o tráfico de substâncias ilícitas. Profa. 132 
Angelita solicita a reflexão sobre sugestões de ocupação por parte de alunos e docentes da FIC e 133 
faculdades da imediação ações no sentido de constranger os públicos indevidos que ocupam o local. E 134 
que o conselho autorize a direção a conversar com as direções das outras unidades para as ações 135 
institucionais de ocupação do pátio. Informa que hoje à tarde haverá uma reunião para a discussão da 136 
utilização do espaço denominado antigamente “brioche” que fica também naquele local. Profa. Rosana 137 
solicita explicações sobre o que a universidade está fazendo para combater o tráfico dentro da 138 
instituição. Prof. Daniel informa que existe uma comissão criada para formular uma política em relação 139 
a este problema institucional. Mas que esta comissão está demorando a apresentar algum resultado. 140 
Prof. Luciano reforça que o aspecto legal e policial deve ser cobrado pela reitoria para resolver este 141 
problema institucional. Profa. Angelita informa sobre o aplicativo para celulares, do setor de segurança 142 
da UFG, minha UFG para suporte das ocorrências de assalto e outras ligadas à segurança da UFG. 143 
Ressalta que ainda não utilizou o aplicativo e sugere que os conselheiros baixem e utilizem em seus 144 
celulares. Profa. Angelita finaliza dizendo que este debate está em curso e não é caso de votação e 145 
aprovação. Item 10.1 da pauta. Fundação da empresa Júnior de RP. O discente Jeferson apresenta os 146 
moldes da criação da empresa júnior. Apresentando sua área de atuação e seus produtos, oferecidos 147 
aos alunos do curso e a sociedade. Desde janeiro essa modelagem está em análise e discussão. O nome 148 
da empresa júnior será MUTARE e solicita a aprovação do conselho necessária para que a empresa 149 
júnior esteja legalizada e regular perante as instâncias da UFG e da sociedade. Colocado em votação. 150 
Aprovada pelos(as) conselheiros(as) presentes por aclamação. Item 11 da pauta.  Homologações ad 151 
referendum. Item 11.1 da pauta. Quebra de pré-requisitos. - Jornalismo: Letícia Rocha Domingos, 152 
Melissa Calaça Rodrigues, Amanda de Oliveira Costa, Aline Goulart Soares, Caroline Álvares Correia de 153 
Oliveira, Jhiwslayne Vieira da Silva Mota, Maiara Del Bosco. Profa. Angelita apresenta o parecer da 154 
coordenação, informando que todos os processos foram aceitos. Colocados em votação. Aprovados 155 
pelos(as) conselheiros(as) presentes, com uma abstenção. - Relações Públicas: Venilton de Morais 156 
Cavalcanti. Prof. Luciano apresenta o parecer da coordenação de que a solicitação foi aceita. Colocado 157 
em votação. Aprovados pelos(as) conselheiros(as) presentes, com uma abstenção. Item 11.2 da pauta. 158 
Recurso de inscrição em disciplina. Amanda de Oliveira Costa – Jornalismo. Retirado de pauta. Item 159 
11.3 da pauta. – Projetos de Pesquisa. “Dados abertos conectados”, coordenado pelo professor 160 
Douglas Farias Cordeiro. E o projeto, sob a coordenação da professora Ângela Teixeira de Moraes “Os 161 
sentidos da cidadania nas práticas contemporâneas do jornalismo regional: um estudo de caso do grupo 162 
JC”. Profa. Angelita esclarece que os projetos foram aprovados ad referendum devido ao encerramento 163 
das inscrições dos projetos junto a UFG acontecerem antes desta sessão do conselho diretor. Colocados 164 
em votação. Aprovados pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 11.4 da pauta. 165 
SICAD. Prof. Rodrigo Cássio Oliveira, referente ao ano de 2016, Prof. Eliseu Vieira Machado Júnior e 166 
Profa. Maria Flora Ribeiro, referente ao ano de 2017. Profa. Angelita explica que a aprovação ad 167 
referendum ocorreu em virtude de não obstar o andamento dos respectivos processos dos docentes. 168 



Colocado em votação. Aprovados pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 11.5 da 169 
pauta. Nota da chefia e progressão. Profa. Rosana Maria Ribeiro Borges (Processo nº 170 
23070.001622/2017-83), Profa. Ângela Teixeira de Moraes (Processo 23070.014404/2016-28), Profa. 171 
Flávia Martins dos Santos (Processo 23070.014570/2016-24), Prof. Sálvio Juliano Peixoto Farias 172 
(Processo 23070.009538/2016-97), Profa. Simone Antoniaci Tuzzo (Processo 23070.003476/2017-21), 173 
Prof. Rubem Borges Teixeira (Processo 23070.015154/2016-43), Profa. Thalita Sasse Froes (Processo 174 
23070.016242/2016-62). Profa. Angelita justifica que a aprovação ad referedum deveu-se a uma série de 175 
fatores como o acúmulo de processos desde outubro, as mudanças da direção e da composição da CAD, 176 
e por se tratarem de processos simples sem nenhum impedimento para sua tramitação; mas ressalta 177 
que esse procedimento não mais ocorrerá, exceto casos muito específicos. Colocados em votação. 178 
Aprovados pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 12 da pauta. Processo nº 179 
23070.003821/2015-64, de interesse da professora Lara Lima Satler, progressão por avaliação de 180 
desempenho. Profa. Marina relata o parecer da CAD sobre o processo favorável à progressão por 181 
avaliação de desempenho. Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por 182 
unanimidade. Item 13 da pauta. Processo nº 23070.003697/2017-07, de interesse do professor Eliseu 183 
Vieira Machado Júnior, progressão por avaliação de desempenho. Profa. Marina relata o parecer da CAD 184 
sobre o processo favorável à progressão por avaliação de desempenho. Colocados em votação. 185 
Aprovados pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 14 da pauta. Processo 186 
23070.016708/2016-20, de interesse da professora Marina Roriz Riso Lousa da Cunha, retribuição por 187 
titulação. Profa. Lindsay relata o parecer da CAD sobre o processo favorável ao requerimento de 188 
retribuição por titulação. Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por 189 
unanimidade. Item 15 da pauta. Processo nº 23070.004553/2017-60, de interesse do TAE João Lúcio 190 
Mariano Cruz, afastamento para o mestrado. A Técnica Administrativa Paula relata o processo e solicita 191 
que o conselho delibere favoravelmente ao afastamento para o TAE João Lúcio cursar mestrado. 192 
Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 16 da 193 
pauta. Processo nº 23070,000275/2017-71, de interesse da professora Maria Flora Ribeiro Costa, licença 194 
para capacitação. Já deliberado em outro conselho. Item 17 da pauta. Processo nº 23070.027565/2013-195 
39, de interesse do professor Carlos Eduardo Vianna Aldighieri, progressão por avaliação de 196 
desempenho. Retirado de pauta. Item 18 da pauta. Outros assuntos. Processos de quebra de pré-197 
requisitos de Publicidade e Propaganda: Sofia Silva Martins, Renata Borges Martins Pereira, Emilly 198 
Cesar Almeida, Hugo Bittencourt de Rezende, Guilherme Urbano Dias da Silva. Prof. Daniel apresenta o 199 
parecer da coordenação, informando que todos os processos foram negados, devido ao fato de que 200 
todos os alunos não possuem mudança de grade e por isso precisavam apresentar justificativas 201 
acadêmicas para a quebra dos pré-requisitos. E todos eles não apresentam justificativa com 202 
fundamentação acadêmica para a quebra. Colocados em votação. Aprovados pelos(as) conselheiros(as) 203 
presentes, com uma abstenção. Processo 23070.002095/2013-09, de interesse da professora Thalita 204 
Sasse Froes, afastamento para doutorado. Prof. Daniel relata o parecer da Coordenação do Curso de 205 
Publicidade e Propaganda favorável à aprovação do relatório final do doutorado da professora. 206 
Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes. Nada mais havendo a tratar a 207 
sessão foi encerrada e, eu, Paula Padial Fuzaro, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá 208 
ser assinada pela presidente deste Conselho.  209 


