
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 28/02/2014 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às nove 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, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, 4 
Ângela Teixeira de Moraes, Angelita Pereira de Sousa, Antonio Humberto Severino Ribeiro, Carolina 5 
Paraguassú, Dalton Lopes Martins, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna Vieira Marques, Eliany 6 
Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado Júnior, Flávia Martins dos Santos, Gardene Leão de Castro 7 
Mendes, Janaína Ferreira Fialho,  João de Melo Maricato, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, 8 
Letícia Segurado Cortês, Lindsay Borges, Luciana Cândida da Silva, Luciano Alves Pereira, Luciene de 9 
Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, Lívia Marques Ferrari de Figueiredo, Maria de Fátima Garbelini, Maria 10 
Flora Costa Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Mariana de Paiva Araújo, Marina Muniz 11 
Mendes, Martha Izabel de Sousa Duarte,  Nilton José dos Reis Rocha, Paola Regina Carloni, Raquel de 12 
Paula Ribeiro, Ricardo Pavan, Rosana Maria Ribeiro Borges, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta 13 
Santos Pereira, Solange Maria Franco, Sônia Cruz Riascos de Andrade, Tiago Mainieri de Oliveira; os 14 
representantes técnicos-administrativos André Roberto Custódio Neves, Leonardo Eloi Soares de 15 
Carvalho, Roberto Fernandes da Silva, Vinícius Dias de Melo e Weverton José Cardoso de Oliveira ; os 16 
acadêmicos Rhaydrick Sandokan e Luis Felipe R. de Oliveira. Não compareceram, mas justificaram a 17 
ausência os professores Alexandre Tadeu dos Santos, Claudomilson Fernandes Braga, Edson Luiz 18 
Spenthof, Glayce Rocha Santos Coimbra, Maria Luiza Martins Mendonça e Marina Roriz Lousa da Cunha. 19 
Não compareceram os professores Edson Teixeira Álvares Junior, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Lívia 20 
Ferreira de Carvalho, Marcilon Almeida de Melo e Suely Henrique de Aquino Gomes. Item 1 da pauta. 21 
Informes. O presidente do Conselho comunicou que a reorganização da rede estruturada de telefonia e 22 
internet trará mais segurança para o tráfego de dados, bem como maior velocidade e estabilidade na 23 
conexão. Quanto aos editais PIBIC/PIVIC, os professores que desejarem inscrever-se poderão fazê-lo até 24 
21 de março. Já, PROBEC/PROVEC encerra-se dia 21 de abril o prazo de inscrições de projetos de 25 
extensão e cultura. Encontram-se em andamento os concursos para professor efetivo e substituto. As 26 
inscrições para o concurso referente à Organização e Tratamento da Informação seguem até 28 de 27 
março. O processo seletivo de monitorias sofrerá alterações, compor-se-á de um edital unificado, 28 
cabendo à FIC a definição das disciplinas que terão monitoria. Os alunos poderão inscrever-se nesse 29 
processo no período de 10 a 19 de março.  O presidente do Conselho informou ainda que a Semana do 30 
Calouro acontecerá após o carnaval, especificamente nos dias 19, 20 e 21 de março. Abertura, dia 19, 31 
será no auditório da Biblioteca Central, abordando a temática “Universidade do Século XXI”, com os 32 
palestrantes Moacyr Martucci Júnior, Edward Madureira e Magno Medeiros. Os coordenadores de 33 
cursos devem pensar algo para a terça-feira, durante reuniões específicas com os calouros. A FIC conta 34 
com novos servidores técnico-administrativo: o técnico em audiovisual Leonardo Elói Soares de Carvalho 35 
e a assistente em administração Mariana Oliveira Veras, que se apresentou ao Conselho Diretor. Item 2 36 
da pauta, aprovação de ata da sessão do Conselho Diretor do dia 18/12/13, por unanimidade. Itens 3 a 37 
10, processos de progressão e promoção. Promoção da professora Daiana Stasiak, promoção por 38 
avaliação de desempenho da professora Thalita S. Froes, progressão por avaliação de desempenho das 39 
professoras Maria Luiza M. de Mendonça e Letícia S Cortes, promoção por avaliação de desempenho 40 
dos professores Silvana Coleta S. Pereira e  Goiamérico Felício C. dos Santos. Itens 3 a 8 foram 41 
aprovados por unanimidade. Itens 9 e 10, referentes aos processos de promoção por avaliação de 42 
desempenho  da professora Maria Francisca M. Nogueira e progressão por avaliação de desempenho da 43 
professora Sônia C. R. de Andrade, não foram apreciados. Item 11 da pauta. Processo de interesse da 44 
professora Maria das Graças M. Castro, solicitando Licença Capacitação, com parecer favorável da área 45 
de Biblioteconomia, foi relatado pela professora Janaína Fialho e aprovado por unanimidade.  Item 12 46 
da pauta. Processo de interesse da professora Maria de Fátima Garbelini, solicitando afastamento para 47 
pós-doutorado. O parecer da professora Janaína Fialho, com base no posicionamento da área de 48 
Biblioteconomia, que autorizava cinco meses de afastamento, foi rejeitado pela maioria dos membros 49 
do Conselho Diretor (um voto favorável e uma abstenção). Após justificativas da interessada ratificando 50 
o período de doze meses de afastamento, o presidente do conselho fez o encaminhamento da votação. 51 
O Conselho então aprovou o afastamento da professora Maria de Fátima Garbelini por um período de 52 



doze meses para a realização do pós-doutorado, registrando apenas um voto contrário. Itens 13 e 14 da 53 
pauta. Relatórios semestrais de afastamento de doutorado das professoras Lara L. Satler e Ana Rita V. 54 
Fernandes, relatados pelo professor Daniel Christino, foram aprovados por unanimidade. Item 15 da 55 
pauta. Aprovação dos Planos de Ensino de Disciplina 2014/1. A coordenadora Janaína F. Fialho 56 
apresentou os planos de ensino de todos os professores de Biblioteconomia, exceto do professor José 57 
Vanderlei Gouveia. O conselheiro Daniel Christino apresentou os planos de ensino de Publicidade e 58 
Propaganda dos professores Alexandre T. dos Santos, Marina M. Mendes, Mariana Paiva e Maria Luiza 59 
M. Mendonça. A coordenadora Lutiana Casaroli informou que na reunião da área de Relações Públicas, 60 
dia 24, os planos de ensino foram analisados, entretanto não estão todos aprovados, relatando as 61 
disciplinas que estão aprovadas em 2014/1. A coordenadora Eliany A. de Araújo fez um breve histórico 62 
do curso, que ainda está se estruturando, na sequência apresentou as disciplinas dos professores da 63 
área de Gestão da Informação para este semestre letivo.  A conselheira Luciene de O. Dias informou que 64 
os planos de ensino foram analisados na reunião de Jornalismo, no dia 25, e os planos das 29 disciplinas 65 
já foram devidamente aprovados e se encontram na coordenação do curso. O presidente do Conselho 66 
recomendou que aquele que não entregou o plano de ensino na coordenação o faça até dia 6 de março, 67 
quando do início das aulas.  Item 16 da pauta. Aprovação de Planos de Trabalho 2014. O conselheiro 68 
Daniel Christino apresentou os planos de trabalho 2014 dos professores da área de Publicidade e 69 
Propaganda: Alexandre T. dos Santos, Janaína V. P. Jordão, Marina Roriz e, anteriormente, também da 70 
professora Lara L. Satler. A coordenadora Janaína F. Fialho apresentou o plano de trabalho do professor 71 
João de M. Maricato. A coordenadora Eliany A. de Araújo apresentou o plano de trabalho dos 72 
professores da Gestão da Informação, esclarecendo que foram discutidos em área.  A conselheira Flávia 73 
M. dos Santos apresentou os planos de trabalho dos professores de Relações Públicas. O conselheiro 74 
Ricardo Pavan, do curso de Jornalismo, apresentou o seu plano de trabalho. Item 17 da pauta. 75 
Aprovação dos relatórios SICAD 2013. A coordenadora de Biblioteconomia, Janaína F. Fialho, em 76 
consonância à análise prévia dos SICADs, afirmou que os relatórios estão aptos para aprovação. A 77 
professora Flávia M. dos Santos, em conformidade com a análise prévia dos SICADs, disse que os 78 
relatórios do curso de Relações Públicas também estão aptos para aprovação. A coordenadora Eliany A. 79 
de Araújo informou que o SICAD dela, dos professores Arnaldo A. F. Junior e Rubem B. T. Ramos 80 
também já foram devidamente analisados e feitas as retificações necessárias, e quanto aos SICADs dos 81 
professores novatos Alexandre R. Afonso e Dalton L. Martins ainda não são demandados.  A professora 82 
Luciene de O. Dias informou foram feitos ajustes nos SICADs dos professores de Jornalismo e que estes 83 
estão aptos para aprovação. Neste momento, com a chegada do técnico em audiovisual Leonardo Elói S. 84 
de Carvalho, o presidente do Conselho sugeriu que ele se apresentasse aos membros do Conselho, o 85 
que foi prontamente feito. Houve uma inversão de pauta, seguindo para o item 21 da pauta. Projetos 86 
de pesquisa e extensão.  Foram aprovados os seguintes projetos: “Goiânia em fotos”, sob a coordenação 87 
da professora Marina M Mendes; “Pesquisa e diagnóstico da comunicação institucional da UFG”, sob 88 
coordenação da professora Daiana Stasiak; “VII Café com leitura”, “II Seminário Leituras, espaço e 89 
sujeito” e “Programa de minicursos para organização e tratamento da informação”, sob a coordenação 90 
da professora Luciana Cândida da Silva. Incluiu-se na pauta o recurso impetrado por um candidato 91 
contra o resultado do concurso público na área Sistemas de Informação, do curso de Gestão da 92 
Informação. Após esclarecimentos da banca examinadora, presidida pela professora Eliany Alvarenga de 93 
Araújo, o Conselho Diretor deliberou pelo indeferimento do recurso, por unanimidade. Item 18 da 94 
pauta. Aplicação operacional do modelo de alocação de docentes. A professora Eliany A. de Araújo 95 
apresentou algumas normas complementares para inserção no documento, que fora aprovado em 96 
sessão anterior do Conselho Diretor.  Tais normas requerem que os relatórios SICAD sejam aprovados 97 
com a devida documentação comprobatória. O professor Daniel Christino questionou a exigência da 98 
entrega de documentação comprobatória. Apresentou argumentos que refutam a obrigatoriedade de se 99 
comprovar a produção docente. Entretanto, considerando os procedimentos técnicos necessários para 100 
se rodar o modelo de alocação, propôs que a comprovação fosse exigida não à totalidade dos 101 
professores, mas por amostragem. Somente os professores sorteados deveriam apresentar a 102 
documentação comprobatória do SICAD. Os professores Maria Francisca M. Nogueira e Luiz A. Signates 103 
Freitas também apresentaram argumentos contra a exigência de comprovação da produtividade 104 
docente. Este afirmou que o professor, por possuir “fé pública”, assume como verossímeis todas as 105 
informações prestadas em seus relatórios.  A professora Ângela T. Moraes ponderou que a avaliação dos 106 
SICADs deve ser feita pela Comissão de Alocação e não pelo NDE. O professor Juarez F. Maia considerou 107 
necessária a comprovação a partir do ano que vem. A professora Angelita P. Lima disse que o assunto, 108 
por ser muito polêmico, requer mais tempo para debate e posterior tomada de decisão. A professora 109 



Rosana M. R. Borges propôs que o modelo de alocação fosse rodado com base nos relatórios SICAD 110 
2013, que acabaram de ser aprovados nesta sessão, a fim de preencher a vaga para docente, que está 111 
aberta desde o ano passado. E a comissão de alocação teria seis meses para definir normas 112 
complementares para outras vagas que surgirem.  Após intenso debate, no qual diversas questões 113 
foram suscitadas, o presidente do Conselho considerou que havia uma proposta que antecedia diversas 114 
outras colocadas em discussão: a decisão de ser deliberar ou não, naquele momento, a questão da 115 
exigência de entrega de documentação comprobatória, sem o devido aprofundamento sobre a matéria. 116 
O presidente do Conselho considerou haver uma proposta que precede às demais, a questão de se 117 
rechaçar uma decisão prematura. Desse modo, fez o encaminhamento nos moldes da proposta da 118 
professora Rosana M. R. Borges, ou seja, aprova-se como está e no decorrer do semestre a questão será 119 
avaliada. Neste sentido, consultou o Conselho Diretor quanto à pertinência de se fazer o seguinte 120 
encaminhamento: apreciar a proposta elaborada pela professora Rosana Borges, que autoriza rodar o 121 
modelo de alocação com base nos SICADs 2013 para a vaga de professor em aberto, ficando a comissão 122 
de elaborar novas normas para as demais vagas, ainda no primeiro semestre deste ano. Com anuência 123 
dos conselheiros, o presidente colocou em votação esta proposta, que foi aprovada com duas 124 
abstenções. Os itens 19 (Planejamento, pedagógico e administrativo: metas e ações emanadas de 125 
reuniões de áreas e dos Grupos Temáticos) e 20 (Nova composição do Conselho Diretor e 126 
reestruturação da unidade acadêmica, em consonância com o novo Estatuto da UFG), devido ao 127 
avançado da hora, não foram apreciados. Item 22 da pauta. Outros assuntos não foram apresentados. 128 
Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 129 
deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho.   130 


