
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 28/06/2017 

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta minutos, no 1 
auditório da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), reuniram-se em sessão ordinária os 2 
membros do Conselho Diretor: a professora Angelita P. de Lima, diretora, presidiu o Conselho; os(as) 3 
conselheiros(as) Alexandre R. Afonso, Ana Carolina R. P. Temer, Ana Rita V. Fernandes, Ângela T. de 4 
Moraes, Arnaldo A. F. Júnior, Daiana Stasiak, Dalton L. Martins, Daniel Christino, Divina Eterna V. 5 
Marques, Douglas Farias Cordeiro, Eliseu Vieira Machado Júnior, Erinaldo Dias Valério, Filipe R. D. de 6 
Jesus, Flávia M. dos Santos, Gardene Leão de C. Mendes, Goiamérico Felício C. dos Santos, Ilaydiany 7 
Cristina O. da Silva, José Vanderlei Gouveia, Laís P. de Oliveira, Lara Lima Satler, Laura Vilela R. Rezende, 8 
Letícia S. Cortês, Lisbeth Oliveira, Lívia Ferreira de Carvalho, Luana Silva Borges, Luciano A. Pereira,  9 
Marcel F. Silva, Maria de Fátima Garbelini, Marina Roriz, Marizangela Gomes de Morais, Rafael Franco 10 
Coelho, Ricardo Pavan, Rodrigo Cássio Oliveira, Rosana M. R. Borges, Rubem Borges Teixeira Ramos, 11 
Sálvio Juliano Peixoto Farias, Solange M. Franco, Thiago Cardoso Franco, Tiago Mainieri de Oliveira e 12 
Sharmaine Pereira Caixeta; os(as) representantes Técnico-Administrativos(as): Ideltônio Campos dos 13 
Santos e Mayana Paula de Souza Santos; e não compareceram, mas justificaram a ausência, os(as) 14 
docentes: Adriane Geralda Alves do Nascimento, Alexandre Tadeu dos Santos, Alfredo José Lopes Costa, 15 
Claudomilson Fernandes Braga, Carlise N. Borges, Edson Teixeira Álvares Júnior, Janaína Vieira de Paula 16 
Jordão, Lindsay Borges, Maria Francisca Magalhães Nogueira e Simone Antoniaci Tuzzo. Item 1 da 17 
pauta. Informes: Item 1.1. Greve Geral 30/06 – Profa. Angelita informou que a direção da FIC apoia a 18 
greve e considera legítima a causa. Houve a adesão do sindicado dos Técnicos-administrativos ao 19 
movimento. Em relação ao sindicato dos docentes, Prof. Daniel Chistino informou que houve consulta 20 
eletrônica e a greve não foi aprovada, mas a Adufg adere à paralisação. Item 1.2. Redistribuição da 21 
Servidora Paula Padial. Informado que a servidora Paula Padial, que ocupava a função de Coordenadora 22 
Administrativa da unidade, fora redistribuída para a Universidade Federal da Integração Latino-23 
Americana, conforme já informado em oportunidades anteriores. Por conta dos trâmites legais desse 24 
procedimento, o novo servidor a ser alocado na FIC será empossado em trinta dias. Com o intuito de 25 
suprir a carência do servidor ausente, os trabalhos da secretaria administrativa foram reorganizados. 26 
Dessa forma, a servidora Mayana Santos responderá pela Coordenação Administrativa até a chegada do 27 
novo servidor, o Sr. Fernando Cezar. Item 1.3. Colação de Grau 2017-02. Informado que os nomes dos 28 
representantes das comissãoes de formatura deveriam ser encaminhados à ASCOM, por meio da 29 
Secretaria Administrativa da FIC, até o dia 14 de julho. Item 1.4 GT de Ações Afirmativas. Profa. 30 
Elizângela trouxe as informações sobre a próxima ação do GT. Será uma oficina de cartazes, que 31 
acontecerá no pátio da FIC, no dia 29 de junho e terá como tema: “Preconceito: não renove essa série”. 32 
Item 1.5. Semana de planejamento 2017-2. Acontecerá entre os dias 7 a 11 de agosto. Profa. Angelita 33 
ressalta a importantância da participação nas atividades, que tem como propósito a organização para o 34 
início do segundo semestre de 2017, e informa que as ausências deverão ser justificadas Item 1.6. 35 
Construção da Política de Comunicação da UFG. Profa. Angelita passou a palavra para Profa. Daiana, 36 
coordenadora de Relações Públicas da UFG, para que juntamente com os demais responsáveis pela 37 
construção da Política de Comunicação de nossa Universidade, a jornalista Silvânia Lima, Diretora do 38 
Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, Michael Valim, Diretor-geral da TV UFG, e a 39 
discente Amanda, estagiária da ASCOM, façam a apresentação. Apresentado o histórico e processo de 40 
construção da Política de Comunicação, abriu-se espaço para perguntas e comentários. Finalizados os 41 
esclarecimentos, Profa. Angelita agradeceu a comissão e disse que a FIC está à disposição para 42 
contribuições para o projeto. Item 1.7. Espaço das Profissões. O evento teve um resultado positivo e 43 
ocorreu em clima de muita tranquilidade. Foi proposto pela Profa. Angelita a realização de uma 44 
pesquisa para aferir o grau de participação dos discentes no Espaço das Profissões, antes do ingresso na 45 
FIC, bem como o grau de influência dessa participação na escolha do curso. Essas informações darão 46 
embasamento para as próximas atuações da FIC no referido evento. Item 1.8. Intercom. Profa. Angelita 47 
agradeceu todos os discentes e docentes da FIC que participaram do Intercom, por levarem o nome da 48 
FIC a esse evento de expressão e parabeniza todas as premiações recebidas. Item 1.9. Recadastramento 49 
de docentes do PPGCOM. O coordenador do PPGCOM, Prof. Tiago Mainieri de Oliveira, informou que as 50 
discussões sobre a nova resolução de credenciamento e recredenciamento de docentes no PPGCOM já 51 
estavam bastante adiantadas. A normativa será divulgada em breve. Item 1.10. Comissão de 52 
Comunicação. Profa. Ângela T. de Moraes, coordenadora da Comissão de Comunicação, fez uso da 53 
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palavra para informar o andamento dos trabalhos da referida comissão, que concentra esforços na 54 
reformulação do site. O site apresenta novo layout, que segue o padrão UFG. Ressaltou que as 55 
coordenações de curso devem providenciar as atualizações das respectivas páginas e lembrou a todos 56 
que devem comparecer ao estúdio fotográfico para tirarem a foto que constará no site como forma de 57 
identificar os servidores que integram a equipe FIC. Item 1.11 da pauta. Concurso Professor Substituto 58 
GI. Passadas as informações sobre o concurso para Professor Substituto do Curso Gestão da Informação. 59 
Área: Sistema da Informação I e II, Segurança da Informação e Proteção do Conhecimento, Gerência de 60 
Sistema de Informação. As inscrições poderão ser efetivadas até o dia 07 de julho, a prova está 61 
agendada para o dia 18 de julho. Item 1.12. Aprovação do modelo de alocação de vagas. Informada a 62 
aprovação do novo modelo de alocação de vagas, que ocorreu no último Conselho Gestor da UFG. Isso 63 
exigirá nova atenção ao preenchimento dos SICADs e compreender essa nova dinâmica será 64 
imprescindível para garantir a conquista de vagas para a nossa unidade. Dada relevância do tema, o 65 
assunto foi encaminhado como ponto de pauta para o Conselho Diretor de agosto. Item 1.13. Novas 66 
aquisições para bioblioteca. Prof. José Vanderlei Gouveia fez uma explanação sobre a dinâmica da 67 
composição e atualização do acervo da FIC na biblioteca. Lembrou que é atividade do professor a 68 
atualidade do acervo de sua respectiva área na biblioteca e que a indicação das obras para aquisição é 69 
um processo contínuo, porém a garantia de compra não. Pontuou as principais dificuldades desse 70 
processo: a receptividade dos professores em relação aos alunos; desatualização e ausência de 71 
informações nos sites dos cursos e o descaso na biblioteca de uma maneira geral, que passa por duas 72 
circustâncias: a disponibilização na copiadora do material que será utilizado em sala e o uso da internet, 73 
ambas as atitudes desmotivam a visitação na biblioteca. Prof. José Vanderlei acha interessante que 74 
outros profissionais, de outras áreas, diferentes da Biblioteconomia, atuassem como representantes da 75 
FIC no Conselho de Biblioteca para que vivenciassem a experiência e direcionem a devida importância 76 
ao processo de aquisição do acervo bibliográfico. Item 1.14 Evento ABRAPCORP. O coordenador do 77 
PPGCOM, Prof. Tiago Mainieri, informou que a FIC sediará o XII Congresso Brasileiro Científico de 78 
Comunicação Organizacional e Relações Públicas. O evento acontecerá de 14 a 18 de maio de 2018 e 79 
terá o seguinte tema: Comunicação Organizacional no contexto das diversidades. Item 1.15 Encontro 80 
Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia. A discente Larissa, do curso de Biblioteconomia, fez uso 81 
da palavra para passar informações sobre o ENEBD, evento que acontecerá na FIC entre os dias 24 a 28 82 
de julho. O encontro espera receber aproximadamente 300 estudantes que ficarão alojados em 83 
barracas nas dependências da UFG. Os organizadores do evento, discentes do curso de Biblioteconomia, 84 
pediram o apoio da direção da FIC no sentido de permitir que a Comissão de Organização se acomode 85 
na sala do DACOM durante o evento, o que foi aprovado pelo Conselho Diretor. Item 2 da pauta. 86 
Aprovação da ata do Conselho Diretor, sessão do dia 24/04/2017; Colocada em votação. Aprovada por 87 
unanimidade. Aprovação da ata do Conselho Diretor, sessão do dia 30/05/2017; Colocada em votação. 88 
Aprovada por Unanimidade. Item 3 da pauta. TCC 2017. Profa Angelita cobrou a atenção aos 89 
procedimentos para a apresentação dos TCCs no que diz respeito à entrega e recebimento dos trabalhos 90 
e reserva das salas. Uma vez que não existe uma comissão única de TCC e as informações ficam isoladas 91 
em cada coordenação é necessário que a secretaria fique inteirada das decisões para que possa repassar 92 
as informações com precisão aos alunos. Houve discussão entre os docentes sobre as possibilidades de 93 
organização e por fim foi proposta uma reunião com todos os coordenadores de TCC, representantes de 94 
cada curso, com intuito de repassar as informações básicas à secretaria bem como discutir sobre a 95 
composição de uma comissão geral de TCC. O tema também será levado para a semana de 96 
planejamento em agosto para um debate mais consistente. Item 4 da pauta. Indicação dos membros do 97 
Conselho de Bibliotecas. Encaminhado para o CD de agosto. Item 5 da pauta. Comissão Feicom. 98 
Indicados os seguintes membros: Professor Alfredo José Lopes Costa, representante do curso de 99 
Jornalismo, Professora Carlise Nascimento Borges, representante do curso de Relações Públicas e 100 
Professor Rubem Borges Teixeira Ramos, representante do curso de Gestão da Informação. Não houve 101 
instituição da comissão, apenas a indicação prévia dos membros pelas respectivas coordenações de 102 
curso. Item 6 da pauta. Pedido de afastamento para conclusão de Doutorado da docente Flávia 103 
Martins dos Santos. Foi apresentado parecer favorável pela Coordenação do curso de Relações Públicas 104 
em relação ao pedido de afastamento, que ocorrerá a partir de fevereiro de 2018. Colocado em 105 
votação. Aprovado pela maioria dos (as) conselheiros (as) presentes, com duas abstenções. Item 7 da 106 
pauta. Aprovação de planos de trabalho. Apresentado parecer favorável pela Coordenação do curso de 107 
RP em relação aos planos de trabalhos das seguintes docentes: Gardene Leão de Castro Mendes e Flávia 108 
Martins dos Santos. Colacados em votação. Os planos de trabalho foram aprovados pela maioria dos (as) 109 
conselheiros (as) presentes. Item 8 da pauta. Processos. Item 8.1. Processo nº 23070.002818/2016-12, 110 



de interesse da professora Marina Flora Ribeiro Costa Medeiros, progressão por avaliação de 111 
desempenho. Apresentado o parecer da CAD pela Profa. Marina Roriz favorável à aprovação da 112 
progressão funcional. Colocado em votação. Aprovado pelos (as) conselheiros (as) presentes, por 113 
unanimidade. Item 8.2. Processo nº 23070.007241/2017-16, de interesse da professora Divina Eterna 114 
Pereira, progressão por avaliação de desempenho. Apresentado o parecer da CAD pela Profa. Marina 115 
Roriz favorável à progressão funcional. Colocado em votação. Aprovados pelos (as) conselheiros (as) 116 
presentes, por unanimidade. Item 8.3. Processo 23070.001.777/2015-58, de interesse de Marcel 117 
Ferrante Silva, avaliação de estágio probatório. Apresentado o parecer da CAD pela Profa. Marina Roriz 118 
favorável à aprovação do relatório final do estágio probatório do referido professor. A CAD também 119 
solicitou a aceleração da promoção automática do docente para a classe C, nível 1, a partir da data de 120 
homologação do probatório, uma vez que o professor é portador do título de Doutor. Colocado em 121 
votação. Aprovados pelos (as) conselheiros (as) presentes, por unanimidade. Item 9 da pauta. 122 
Aprovação de SICADs dos docentes do curso de GI. Apresentados os SICADs dos seguintes docentes: 123 
Alexandre Ribeiro Afonso, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Dalton Lopes Martins, Douglas Farias Cordeiro, 124 
Eliany Alvarenga de Araujo, Marcel Ferrante Silva, Rubem Borges Teixeira Ramos. Colocados em 125 
votação. Aprovados por unanimidade. Item 10 da pauta. Aprovação de novas disciplinas de Núcleo 126 
Livre. Apresentadas as propostas das seguintes disciplinas de NL: Curso: Relações Públicas, disciplina: 127 
Análise de dados para a comunicação social; Curso: Biblioteconomia, disciplina: Marketing de 128 
experiência; Curso: Jornalismo, disciplinas: Seminário Temático – Racismo; Seminário Temático – 129 
Gênero; Seminário Temático – Jornalismo político. Colocadas em votação. Aprovadas por unanimidade. 130 
Item 11 de pauta. Homologações Ad Referendum: Item 11.1. Projeto de Pesquisa “Mídia Indígena: 131 
Identidade, política e comunicação entre os Xavante”, sob coordenação do Professor Rafael Franco 132 
Coelho. Profa. Angelita esclarece os motivos pelos quais foi necessária a aprovação ad referendum. 133 
Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 11.2. 134 
Projeto de Pesquisa “Considerações Teóricas, Técnicas e Práticas em Organização e Tratamento da 135 
Informação”, sob coordenação da Professora Lais Pereira de Oliveira. Profa. Angelita esclareceu os 136 
motivos pelos quais foi necessária a aprovação ad referendum. Colocado em votação. Aprovado 137 
pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 11.3. Alteração da composição do Núcleo 138 
Docente Estruturante (NDE ) do Curso de Biblioteconomia. Profa. Angelita esclarece os motivos pelos 139 
quais foi necessária a aprovação ad referendum e anuncia a nova composição do NDE: Presidente: Profa. 140 
Suely Henrique de Aquino Gomes, Mat. nº 671049/SIAPE; Membro: Profa. Laura Vilela Rodrigues 141 
Resende, Mat. nº 1508815/SIAPE; Membro: Prof. Erinaldo Dias Valério, Mat. nº 117551/SIAPE; Membro: 142 
Profa. Marizangela Gomes de Moraes, Mat. n º 1143898/SIAPE; Membro: Prof. José Vanderlei Gouvea, 143 
Mat. nº 0300397-1/SIAPE; Membro: Profa. Laís Pereira de Oliveira, Mat. nº 1710608/SIAPE. Colocado 144 
em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 11.4. Nomeações da 145 
Coordenadora e Vice Coordenadora de Pesquisa. Profa. Angelita esclarece os motivos pelos quais foi 146 
necessária a aprovação ad referendum e informa que assumirão respectivamente a Coordenação e a 147 
Vice Coordenação de Pesquisa as docentes Andrea Pereira dos Santos – SIAPE 2077415 e Maria 148 
Francisca Magalhães Nogueira – SIAPE 299287. Colocado em votação. Aprovado pelos(as) 149 
conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 11.5. Carta de chancela apoiando a realização do 150 
evento Seminário Interdisciplinar - ciência de dados, participação social e saúde coletiva. Profa. 151 
Angelita esclarece os motivos pelos quais foi necessária a aprovação ad referendum. Colocado em 152 
votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 11.6. SICAD do ano base 153 
de 2017 do docente Marcel Ferrante Silva. Profa. Angelita esclarece os motivos pelos quais foi 154 
necessária a aprovação ad referendum. Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) 155 
presentes por unanimidade. Item 11.7. Quebra de Pré-requisito. Processo 23070.004919/2017-09 156 
quebra de pré-requisito solicitado pela aluna Amanda Karly Silva de Araújo; Processo 157 
23070.003623/2017-62 quebra de pré-requisito solicitado pelo aluno Ariel Rodrigues Franco. Profa. 158 
Angelita esclarece os motivos pelos quais foi necessária a aprovação ad referendum. Colocado em 159 
votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Terminada a ordem do dia, 160 
nada mais havendo a tratar a sessão foi encerrada e, eu, Mayana Paula de Souza Santos, lavrei a 161 
presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pela presidenta deste conselho.   162 


