
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 25/03/2014 

Aos vinte e cinco dias do mês de março 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, Angelita Pereira de Sousa, Carolina 4 
Paraguassú, Claudomilson Fernandes Braga, Dalton Lopes Martins, Daiana Stasiak, Daniel Christino, 5 
Divina Eterna Vieira Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado 6 
Júnior, Flávia Martins dos Santos, Glayce Rocha Santos Coimbra, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, 7 
Janaína Ferreira Fialho,  José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Laura Vilela Rodrigues Rezende, 8 
Letícia Segurado Cortês, Lindsay Borges, Lívia Ferreira de Carvalho, Lívia Marques Ferrari de Figueiredo, 9 
Luciana Cândida da Silva, Luciano Alves Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, Marcilon 10 
Almeida de Melo, Maria de Fátima Garbelini, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Maria das Graças 11 
Monteiro Castro, Maria Luiza Martins Mendonça , Marina Muniz Mendes, Marina Roriz Lousa da Cunha, 12 
Nilton José dos Reis Rocha, Paola Regina Carloni, Ricardo Pavan, Rosana Maria Ribeiro Borges, Sônia 13 
Cruz Riascos de Andrade, Suely Henrique de Aquino Gomes e Tiago Mainieri de Oliveira; os 14 
representantes técnico-administrativos Leonardo Elói Soares de Carvalho e Ideltônio dos Santos; o 15 
acadêmico Rhaydrick Sandokan. Não compareceram, mas justificaram ausência os professores Ana 16 
Carolina R. P. Temer, Antônio Humberto Severino Ribeiro, Edson Teixeira Álvares Junior, João de Melo 17 
Maricato, Gardene Leão de Castro Mendes, Maria Flora Costa Medeiros e Solange Maria Franco. Não 18 
compareceram os professores Mariana de Paiva Araújo, Martha Izabel de Souza Duarte, Raquel de Paula 19 
Ribeiro, Ruben Darío Jimenez Candia, Sálvio Juliano Peixoto Farias e Silvana Coleta Santos Pereira. Item 20 
1 da pauta. Informes. O presidente do Conselho informou que a greve dos servidores técnico-21 
administrativos continua, mas que, na medida do possível, os servidores da unidade estão tentando 22 
atender algumas demandas, por isso estão trabalhando em sistema de rodízio para não parar 23 
completamente determinados setores. Disse que a cerimônia de colação de grau dos cursos de 24 
Biblioteconomia e de Publicidade e Propaganda ocorreu no dia 21 de março, e que a dos cursos de 25 
Relações Públicas e Jornalismo será realizada no próximo dia 28. Prorrogação do prazo do Proext, cujo 26 
término de inscrições para apresentação de trabalho será dia 22/04. Sobre o VIII Café com Leitura, que 27 
acontece anualmente, a coordenadora Luciana Cândida da Silva divulgou que será dia 04, no Centro de 28 
Cultura Loyola. Na programação estão previstas palestras, atividades culturais e apresentações de 29 
trabalhos. A professora Rosana M. R. Borges informou o desagrado de alguns professores com os 30 
escritos no prédio da FIC com agressões contra um professor. E repudiou as pichações que agridem a 31 
honra das pessoas e causam constrangimentos. O presidente do Conselho manifestou preocupação com 32 
tais escritos apócrifos e anônimos e disse que iria levar o assunto para discussão em reunião com os 33 
coordenadores de cursos. Item 2 da pauta, ata da sessão ordinária do Conselho Diretor do dia 28/02. 34 
Após questionamento acerca de os professores Arnaldo A. F. Júnior, Eliany Alvarenga de Araújo e 35 
Rubem B. T. Ramos terem seus SICADs aprovados junto à Coordenação do Curso de Gestão da 36 
Informação antes de alguma oficialização da vinculação destes professores ao referido curso, o 37 
presidente do Conselho esclareceu que não poderia retirar esse registro, pois não há como retirar a fala 38 
que foi proferida durante a sessão, no caso, pela coordenadora do curso de Gestão da Informação. A ata 39 
foi aprovada com cinco abstenções. Passou-se á análise de processos da CAD. Itens 3 e 4 da pauta. 40 
Progressão por avaliação de desempenho da professora Angelita P. de Lima, após esclarecimentos da 41 
CAD, a interessada pediu vistas ao processo, justificando as razões de tê-lo feito. Assim, não foram 42 
deliberados. Itens 5 a 9 da pauta. Processos de progressão por avaliação de desempenho dos 43 
professores Gardene L. C. Mendes, João M. Maricato, Lutiana Casaroli, Maria Francisca M. Nogueira e 44 
Ricardo Pavan. Itens 5 a 9 foram aprovados por unanimidade. Foram incluídos os processos de 45 
progressão da professora Luciene de O. Dias e o de avaliação do estágio probatório da professora 46 
Gardene L. C. Mendes, também aprovados por unanimidade. Item 10 da pauta. Homologou-se a 47 
avaliação do estágio probatório do professor João de M. Maricato.  Item 11 da pauta. Foi homologado o 48 
nome da nova coordenadora do curso de Biblioteconomia, Luciana Cândida da Silva. Item 12 da pauta. 49 
Indicação de projeto de extensão a ser contemplado com bolsa do PROBEC. São 30 bolsas para as 50 
unidades acadêmicas, cada uma indica um projeto que deverá ser contemplado. A professora Luciene 51 
de O. Dias acredita que tem que ter um mínimo de critério para a indicação. A professora Rosana M. R. 52 
Borges justificou a necessidade do Estúdio de RTV ser favorecido por um projeto de extensão, caso 53 



contrário defende a proposta do ano passado, contemplar o projeto com melhor pontuação. O 54 
professor Nilton José dos R. Rocha pondera que a indicação teria que partir dos professores que 55 
trabalham com projetos de extensão. Diante do impasse, agendou-se para o próximo dia 26, às 13h40, 56 
uma reunião com os professores que têm ações cadastradas, a fim de se definir qual projeto será 57 
indicado para receber a bolsa do PROBEC. Item 13 da pauta. Indicação de membros para a Coordenação 58 
de Pesquisa, conforme prevê o novo Estatuto da UFG, aprovado em 25/11/13. Ficou definido como 59 
presidente o professor Daniel Christino, tendo membros os professores Angelita P. de Lima, Eliany A. de 60 
Araújo e Maria Luiza M. Mendonça. Foi incluída a composição da Comissão de Extensão, sob a 61 
presidência da professora Luciene de O Dias, e com a participação dos seguintes membros: Maria das 62 
Graças M. Castro e Rosana M. R. Borges. Item 14 da pauta. As metas e os objetivos prioritários para 63 
2014 foram divulgados pelos coordenadores de cursos e pelo diretor da unidade acadêmica. Luciana C. 64 
da Silva elencou a necessidade de se definir acerca da proposta de migração dos professores para o 65 
curso de Gestão da Informação, de criar projetos e grupos de pesquisa, de finalizar o Projeto Pedagógico 66 
de Curso (PPC) do curso de Biblioteconomia, e a discussão sobre o curso de pós-graduação em parceria 67 
com Gestão da Informação. Lutiana Casaroli destacou a reformulação do PPC, do site, o 68 
desenvolvimento de pesquisas e a necessidade de fomentar a participação dos professores nos 69 
principais eventos da área. Edson L. Spenthof pontuou a necessidade de atualização do PPC, o 70 
incremento dos espaços laboratoriais, o desenvolvimento de ações de pesquisa e extensão, e 71 
articulação das produções do Jornalismo. Eliany A. de Araújo contemplou a atualização do site, a oferta 72 
do curso de extensão Modelagem de Processos, projeto institucional em parceria com a PRODIRH; 73 
informou a posse de dois professores do curso de Gestão da Informação e destacou a parceria com 74 
Biblioteconomia para se pensar uma proposta de curso de pós-graduação. Marina R. L. Cunha colocou 75 
como meta o site, o livro Publicidade Sem Fronteiras, volume II, a disposição de incrementar a pesquisa 76 
dentro do evento CAPPA e a aprovação do novo PPC, que foi para análise, mas voltou para fins de 77 
ajustes. O presidente do Conselho pontuou, sinteticamente, as metas e os objetivos prioritários: 78 
reforma da infraestrutura física da FIC; aquisição de novos equipamentos; manutenção regular dos 79 
equipamentos; adequação e aprimoramento dos espaços laboratoriais, tanto do prédio da FIC quanto 80 
do Labicom; incentivo à proposição de projetos; busca de recursos adicionais; fortalecimento dos cursos 81 
de graduação; fortalecimento da pós-graduação lato e stricto sensu; cooperação e intercâmbio 82 
acadêmico; melhoria dos indicadores de qualidade; revisão e atualização dos projetos pedagógicos dos 83 
cursos; fortalecimento das atividades de pesquisa e extensão; reformulação do site; apoio às 84 
publicações acadêmicas e laboratoriais; desenvolvimento de convênios acadêmicos e parcerias 85 
institucionais; fomento às ações que possam incentivar a criação de novos cursos de pós-graduação; 86 
proposição de projetos aos órgãos de fomento, projetos voltados para a cidadania e EAD; 87 
fortalecimento da comissão de extensão, prioridade à participação em eventos, buscando dar maior 88 
visibilidade a essas ações; apoio à publicação de livros das áreas; ampliação do quadro docente e 89 
técnico-administrativo, dentre outros. Esclareceu que estes objetivos e metas não são definitivos, e nem 90 
estão prontos e acabados. Ao contrário, são dinâmicos, e novas demandas e prioridades deverão surgir 91 
no decorrer do ano. São eixos norteadores das atividades a serem desenvolvidas em 2014. Portanto, 92 
constituem um referencial para nortear as ações no decorrer do ano. Nesse momento, a professora 93 
Maria das Graças Monteiro Castro esclareceu que esteve fora por oito anos, que está retornando e se 94 
coloca à disposição para fins de criação de núcleo de avaliação de publicações. Ela disse que pretende 95 
elaborar e encaminhar essa proposta. Item 15 da pauta. Espaço das Profissões 2014. O presidente do 96 
conselho divulgou a data do evento, dias 8 e 9 de abril, informando que não haverá aulas no período, e 97 
abordou os preparativos para o evento, que deverá reunir mais de 25 mil estudantes do Ensino Médio. 98 
Item 16 da pauta. Projetos de extensão aprovados: “Produção editorial brasileira para crianças e jovens 99 
– Prêmio FNLIJ” e “Proler – Programa Nacional de Promoção da Leitura da FBN”, coordenados pela 100 
Profa. Maria das Graças M. Castro. Foi incluído e também aprovado o projeto de pesquisa da mesma 101 
professora “Pesquisa e Desenvolvimento para formação do acervo bibliográfico específico na área de 102 
arte e cultura, com regulamentação, normatização de serviços e produtos, para implantação da 103 
Biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer”. Item 17 da pauta, outros assuntos. Foi oferecida para 104 
apreciação algumas mudanças no curso de especialização “Avaliação de Ambientes Informacionais”, que 105 
passará a ser designado “Gestão e Avaliação da Informação”.  Aprovou-se também a criação de uma 106 
nova turma. Responderão pela coordenação e pela subcoordenação os professores João de M. Maricato 107 
e Dalton L Martins, respectivamente. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri, lavrei a 108 
presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho.   109 


