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

COMUNICAÇÃO DA UFG DO DIA 30/05/2017 

Aos trinta dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, no auditório da 1 
Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), reuniram-se em sessão ordinária os membros do 2 
Conselho Diretor: a professora Angelita P. de Lima, diretora, presidiu o Conselho; os(as) conselheiros(as) 3 
Adriane Geralda Alves do Nascimento, Alexandre R. Afonso, Alexandre T. dos Santos, Alfredo José Lopes 4 
Costa, Ana Carolina R. P. Temer, Ana Rita V. Fernandes, Andrea P. dos Santos, Ângela T. de Moraes, 5 
Arnaldo A. F. Júnior, Claudomilson F. Braga, Daiana Stasiak, Dalton L. Martins, Daniel Christino, Divina 6 
Eterna V. Marques, Eliany A. de Araújo, Erinaldo Dias Valério, Filipe R. D. de Jesus, Flávia M. dos Santos, 7 
Gardene Leão de C. Mendes, Goiamérico Felício C. dos Santos, Ilaydiany Cristina O. da Silva, Janaína 8 
Jordão, José Vanderlei Gouveia, Laís P. de Oliveira, Lara Lima Satler, Laura Vilela R. Rezende, Letícia S. 9 
Cortês, Lindsay Borges, Lisbeth Oliveira, Lívia Ferreira de Carvalho, Luana Silva Borges, Luciano A. 10 
Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Luiz Antônio S. Freitas, Magno L. M. da Silva, Marcel F. Silva, Maria de 11 
Fátima Garbelini, Maria Francisca M. Nogueira, Marina Roriz, Marizangela Gomes de Morais, Nilton J. 12 
dos R. Rocha, Rafael Franco Coelho, Ricardo Pavan, Rodrigo Cássio Oliveira, Rosana M. R. Borges, Rubem 13 
Borges Teixeira Ramos, Silvana C. S. Pereira, Simone A. Tuzzo, Solange M. Franco, Thiago Cardoso Franco 14 
e Tiago Mainieri de Oliveira; os(as) representantes Técnico-Administrativos(as): Paula Padial Fuzaro, 15 
Aline Nogueira da Silva, Yura Peixoto Leonel; os(as) representantes discentes do curso de Jornalismo: 16 
Bárbara Luiza, Dayane Borges, Victor Lisita; do curso de pós-graduação, nível Mestrado: Bruna Almeida, 17 
Aryclennys S. Sousa; e não compareceram, mas justificaram a ausência, os(as) docentes: Carlise N. 18 
Borges, Douglas F. Cordeiro e Elisângela Gomes. Não compareceram e não justificaram ausência os (as) 19 
professores(as): Carlos Eduardo Vianna, Edson Teixeira A. Júnior, Eliseu Viana Machado Júnior, Geisa 20 
Müller de Campos Ribeiro, Juarez F. de Maia, Lisandro Magalhães Nogueira, Luciana Cândida da Silva, 21 
Luciana Ferreira Serenini, Lutiana Casaroli, Marcilon A. de Melo, Maria das Graças M. Castro, Maria Flora 22 
C. Medeiros, Mariana C. Calaça, Rafael M. Lisita, Ruben Darío Jiménez Candia, Sálvio J. P. Farias, Suely H. 23 
A. Gomes, Sharmaine Pereira Caixeta e Thalita Sasse Froes. Item 1 da pauta. Candidatos à Reitoria da 24 
UFG – Apresentação das Chapas. Profa. Angelita debate com os conselheiros e chegam ao formato da 25 
apresentação das chapas sendo o tempo de exposição de cada chapa de 15min, sem abertura para 26 
perguntas e a ordem obedecendo à numeração das chapas, ou seja, iniciou-se a fala pelo Prof. 27 
Romualdo Pessoa, candidato a reitor da UFG, que juntamente com o Prof. Leandro Oliveira, a vice-28 
reitor, compõem a Chapa 1; seguida pelos candidatos a reitor e vice-reitor, nesta ordem, da Chapa 2, 29 
Prof. Luiz Mello e Prof. José Alexandre que apresentaram suas propostas; posteriormente a Chapa 3, o 30 
candidato a reitor Prof. Reginaldo Nassar expôs o seu planejamento para a Reitoria 2018/2021 com o 31 
apoio do Prof. Neucírio Ricardo, candidato a vice-reitor; subsequentemente se apresentaram o Prof. 32 
Edward Madureira e a Profa. Sandramara Matias, candidato a reitor e  candidata a vice-reitora, 33 
respectivamente. Item 2 da pauta. Informes: Item 2.1 da pauta. Sistema Eletrônico de Informação: 34 
processos eletrônicos. Profa. Angelita informa que o SEI! será implantado em 20 de setembro e a partir 35 
dessa data todos os processos serão instruídos e tramitados eletronicamente e que dia 01 de junho 36 
haverá um evento para lançamento desse sistema. Fábio, servidor do CIDARQ, inicialmente agradece à 37 
Profa. Angelita o espaço para a divulgação do evento e informa que esse sistema foi escolhido por uma 38 
comissão interdisiciplinar e tece uma apresentação geral do SEI!, demonstrando os benefícios após a 39 
sua instalação e reforça o convite para o evento de lançamento. Profa. Angelita abre o espaço para 40 
perguntas, Prof. Rodrigo indaga sobre a capacitação, Fábio responde que essas atividades ocorrerão em 41 
agosto e setembro pelo DDRH, e destaca a facilidade de lidar com o sistema; Prof. Alfredo questiona a 42 
respeito do curso oferecido pela ENAP, Fábio informa que ele é de boa qualidade e a UFG solicitou que 43 
seja ofertado permanentemente, a TAE Yura questiona se apenas o curso do ENAP é suficiente ou 44 
também é necessária a participação nas ações de capacitação da UFG, Fábio afirma que para os 45 
susuários comuns ele é satisfatório, mas para unidades protocolizadoras o conteúdo é insuficiente e no 46 
curso ofertado pelo DDRH há informações adicionais. Profa. Angelita alerta que há uma lei 47 
estabelecendo a obrigatoriedade do uso de sistema eletrônico de informação nas universidades federais 48 
com o prazo para implantação até outubro desse ano e reforça a necessidade da participação de todos 49 
tanto no evento, quanto nas capacitações. Item 2.2 da pauta. Retribuição por Titulação – Cópias dos 50 
Diplomas (MEM CIRC Nº 001/2017 DP). A TAE Paula frisa a importância do atendimento ao referido 51 
memorando, explica o seu conteúdo, quanto à prorrogação do prazo de entrega na secretaria 52 
administrativa para até dia 30/05 em virtude da baixa adesão por parte dos docentes, mas mantendo a 53 
entregue ao DP no dia 31/05, e do cuidado da direção em solicitar mais uma cópia para ser armazenada 54 



no dossiê do docente na FIC para uma futura necessidade e informa a respeito da mudança na 55 
documentação exigida para a abertura de processo de retribuição por titulação apenas com o diploma. 56 
Profa. Angelita reforça os pontos mais críticos dessa exigência burocrática, esclarece que as três 57 
entidades responsáveis pela fiscalização em nível federal submeteram a UFG à auditoria e solicita que 58 
cada um atenda às demandas que lhe compete. Item 2.3 da pauta. Comissão de Comunicação 59 
(Graduação e Pós). Transformado em ponto de pauta a pedido da Profa. Angelita. Item 2.4 da pauta. 60 
Comissão de Reforma. Profa. Angelita comunica que a comissão se reunirá pela primeira vez dia 31/05, 61 
que há uma caixa de sugestões aberta ao público, que os dois objetivos principais da comissão são a 62 
atualização da planta do prédio e a capitação de recursos para a execução da obra e que os orçamentos 63 
elaborados pelo CEGEF, tanto geral, quanto específicos da reforma dos banheiros, já foram 64 
apresentados à reitoria e também a políticos do Estado de Goiás na tentativa de conseguir emendas 65 
parlamentares. Item 2.5 da pauta. GT em Ações Afirmativas. Nada informado. Item 2.6 da pauta. ALAIC. 66 
Prof. Claudomilson solicita aos coordenadores dos GTs que enviem para o e-mail da Profa. Ana Carolina 67 
os trabalhos completos que foram apresentados em seus respectivos GTs com a finalidade de 68 
constarem nos Anais da ALAIC. Item 2.7 da pauta. Núcleo de Línguas da Faculdade de Letras. Profa. 69 
Angelita transmite a novidade passada na última reunião do Conselho Gestor sobre o Núcleo de Línguas 70 
Estrangeiras, com os objetivos de promover a política interna de internacionalização e de atender às 71 
demandas não supridas pelo Centro de Línguas, o qual é um projeto de extensão da faculdade. O núcleo 72 
é direcionado ao ensino e à pesquisa, na graduação e na pós da UFG e deixa de sobreaviso os(as) 73 
coordenadores(as) de curso para articularem essa comunicação com a Faculdade de Letras e informa 74 
que a coordenadora do núcleo é a Profa. Eliana. Profa. Marina indica as vantagens dessa oferta, dentre 75 
elas a aplicação da prova do TOEFL. Item 2.8 da pauta. Oferta de disciplinas por outras Unidades 76 
Acadêmicas. A Profa. Angelita lembra os coordenadores de curso que já está no período de solicitar às 77 
outras unidades a oferta de disciplinas a serem ministradas para a FIC e que esse pedido deve ser do 78 
conhecimento da direção.  Item 2.9 da pauta. CAPPA. Retirado de pauta. Item 2.10 da pauta. LABICOM. 79 
Profa. Marizangela descreve o trabalho feito no LABICOM como coordenadora desde fevereiro do 80 
corrente ano, esclarece que não há no prédio os mesmos recursos disponíveis ou nos Centros de Aula, 81 
ou na FIC, mas há um projeto de melhoria quanto a essa disponibilidade, e por isso solicita que os 82 
docentes tenham paciência quando forem ministrar suas aulas no edifício; adverte que as suas 83 
atribuições são comuns às dos demais colegas professores e, por conseguinte não tem condições de 84 
atender a demandas de alguns professores como montar equipamentos, sendo que o mesmo ocorre 85 
com os colaboradores da limpeza e segurança; explica o método de empréstimo de data show, o qual 86 
consiste em o professor pegar o equipamento no armário localizado na sala da administração e assinar a 87 
ficha de controle; descreve o procedimento correto das reservas de salas, que consiste no envio da 88 
solicitação pelo e-mail que está no local, e reforça que não há secretaria no LABICOM e esta função não 89 
é suprida pelos vigilantes patrimoniais, em especial pela colaboradora Elma; salienta que não tem 90 
condições de atender a todas as demandas pelo aplicativo Watsapp, e que o meio de comunicação 91 
adequado é o e-mail; faz o convite para no dia 13/06, pela manhã, todos participarem de um lanche 92 
comemorativo da nova fase da coordenação, aproveita para agradecer a colaboração dos professores e 93 
coloca-se à disposição para críticas e sugestões. Item 2.11 da pauta. Outros. Nada informado. Item 3 da 94 
pauta. Espaço das Profissões. Profa. Angelita avisa do período de realização, 19 e 20/06, adverte que a 95 
organização é responsabilidade das coordenações de curso, com o apoio da direção, e que as palestras 96 
noturnas ocorrerão apenas do Centro de Eventos, solicita também que dentro de 10 dias sejam 97 
passadas as programações para a direção ter ciência das atividades e analisar as demandas específicas 98 
relacionadas ao custeio, salienta a importância da atuação dos professores juntamente com os(as) 99 
coordenadores(as). Profa. Ilaydiany explana sobre a programação do curso de Biblioteconomia. Item 4 100 
da pauta. Plano de Capacitação Docente. Profa. Angelita informa sobre retornos dos processos da Profa. 101 
Maria Flora e da Profa. Lutiana em decorrência da inadequação aos novos procedimentos e que isso se 102 
refletirá nos futuros processos.  A deficiência a ser suprida é a ausência das informações detalhadas 103 
quanto ao nome do(a) docente contemplado(a), o curso, sua respectiva duração, local e instituição de 104 
realização no Plano de Capacitação Docente, por isso o plano foi refeito com a inserção dessas 105 
informações relacionadas à Profa. Lutiana, à Profa. Maria Francisca, ao Prof. Claudomilson, ao Prof. 106 
Alexandre Tadeu, ao Prof. Goiamérico e à Profa. Maria Flora. Profa. Angelita e Prof. Luciano estão 107 
cobrando da CPPD para que essas exigências sejam dispostas em uma regulamentação oficial. Profa. 108 
Suely pediu para que constasse em ata o posicionamento do curso de Biblioteconomia em retirar as 109 
indicações por discordar dessa forma de encaminhamento sem haver uma normalização interna. Profa. 110 
Suely questiona sobre a licença prêmio, mas a Profa. Angelita informa que a Lei 5.707 se refere apenas à 111 



licença de capacitação, Profa. Suely justifica sua preocupação por ter interesse em tirar essa licença, 112 
porém Profa. Angelita a solicita que esse pedido seja formalizado perante o Conselho Diretor. Prof. 113 
Luciano descreve o atual procedimento para dar entrada à licença de capacitação que consiste em o(a) 114 
próprio(a) docente produzir a sua justificativa considerando a área, além da que a coordenação já faz, 115 
em seguida a direção se manifesta e haja a aprovação pelo Conselho Diretor. Profa. Angelita avisa que o 116 
procedimento orientado pela CPPD é que o plano seja aprovado, mas as necessidades particulares de 117 
cada processo serão analisadas posteriormente. Profa. Maria Francisca argumenta que a licença de 118 
capacitação é um direito do docente, o qual para ser exercido necessita da apreciação do Conselho, no 119 
entanto as exigências sem embasamento legal de determinada pessoa é outra questão. Profa. Angelita 120 
adverte que os processos têm voltado às Unidades por não se adequarem a essas exigências. Colocado 121 
em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Profa. Maria Francisca 122 
solicita que seu pedido de licença de capacitação, apesar de constar no plano, também seja apreciado. 123 
Profa. Angelita sugere que haja a deliberação em bloco dos demais pedidos presentes no plano, mas 124 
que constará em certidões de ata em separado, e distingue o caso do Prof. Goiamérico, em razão do 125 
curso almejado ser na modalidade EAD, podendo ocorrer futuras complicações. Colocado em votação. 126 
Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade.  Item 5 da pauta. Comissão de 127 
Avaliação Docente – CAD. Profa. Marina orienta a respeito dos docentes dedicarem maior atenção para 128 
a carga horária exigida para progressão, independente do regime de trabalho, a qual é 256 horas por 129 
ano, com o mínimo de 128 horas dedicadas à graduação, bem como o gerenciamento por parte das 130 
coordenações para que isso não acarrete ao impedimento da progressão do docente; em relação à 131 
produção intelectual, em especial para os que se encontram em estágio probatório, são necessários 20 132 
pontos de média por ano. Também antecipa que ocorrerá uma mudança nesse ponto de avaliação; 133 
solicita uma maior atenção às datas de abertura e da última progressão, pois é a partir desta que se 134 
computa o interstício, pois são necessários 60 dias de antecedência ao fim do insterstício a ser avaliado, 135 
porquanto se a precedência for superior a isso a CAD tem que devolver o processo. Ele exemplifica que 136 
citando o caso da Profa. Luciene, se for aberto posteriormente há perda de período a ser apreciado, 137 
também antecipa que haverá mudança nesse prazo; exemplifica um caso mais delicado, como o da 138 
Profa. Lara, quando se recebe retribuição por titulação a data de progressão é alterada; adverte que 139 
quando se perde a data de uma progressão não há mais a possibilidade de recupera-la. Profa. Luciene 140 
questiona qual o procedimento deve ser adotado no caso dela, se o processo será arquivado e no 141 
período correto pedirá para reabri-lo ou se deverá abrir um novo processo. Profa. Marina acha que o DP 142 
irá arquivá-lo e a docente terá que abrir outro. Profa. Marina notifica que a CAD tem um prazo de 30 143 
dias para encaminhar os processos para a próxima instância, no entanto há um grande problema no 144 
cumprimento desse prazo, seja por que o interessado demora em instruí-lo, seja por que a coordenação 145 
tem uma morosidade para realizar a avaliação do(a) docente, como consequência eles chegam à CAD 146 
com cerca de três dias anteriores ao conselho e pelo grande volume alguns são atendidos e outros são 147 
direcionados para o próximo CD; destarte a Profa. Marina solicita maior cuidado dos interessados que 148 
por terem conhecimento dos documentos necessários já podem dar entrada ao processo juntando esses 149 
elementos, ou ficar atento ao aviso para a instrução do processo quando ele chegar à FIC, caso contrário 150 
a CAD não irá mais analisar processos que cheguem 10 dias antes do CD, pois têm que fazê-lo nos finais 151 
de semana e às pressas, o que possibilita um aumento na frequência de erros, gerando portanto mais 152 
morosidade ao trâmite. Outros encaminhamentos importantes são a delimitação de prazos em 5 dias 153 
úteis para o interessado, para a coordenação de curso, para a direção e para a CAD responderem por 154 
suas respectivas responsabilidades; o impedimento de o interessado retirar o processo da direção, o 155 
procedimento adequado é o interessado solicitar por escrito uma cópia dos autos, a qual será 156 
providenciada pela secretaria administrativa, local também onde o processo deve ser instruído; em 157 
relação a recurso e ciência, em caso de discordância com a decisão do conselho diretor, ou com o 158 
parecer da CAD o prazo para a entrada com o recurso é de 10 dias a partir da data do CD, direcionado à 159 
CPPD, segundo a resolução, e no que diz respeito à ciência foi estipulado um prazo de 10 dias para o 160 
interessado, após esse período o processo será despachado com o e-mail encaminhado ao interessado 161 
solicitando a sua ciência na certidão de ata. Prof. Claudomilson relata seu caso em particular e deixa um 162 
alerta para que os docentes, cuja data de progressão seja próxima ao final do ano, fiquem atentos 163 
quanto à celeridade do processo. Profa. Marina lembra que atualmente se dá entrada ao processo de 164 
retribuição por titulação exclusivamente com o diploma e não é mais necessário anexar a certidão, nem 165 
a tese; a professora adverte que esse tipo de processo não prossegue se o de afastamento não estiver 166 
concluído e cita o seu caso pessoal. Item 6 da pauta. Bolsa PROBEC. Retirado de pauta. Item 7 da pauta. 167 
Projetos de Pesquisa. Retirado de pauta. Item 8 da pauta. Núcleos Docentes Estruturantes. Retirado de 168 



pauta. Item 9 da pauta. Homologações Ad Referendum: Item 9.1 da pauta. Programa de Mobilidade 169 
Acadêmica Estudantil (PME). – Jornalismo: Isabella Oliveira e Silva, para Universidade Federal do Rio 170 
Grande do Norte, referente ao segundo semestre de 2017. Profa. Angelita esclarece os motivos pelos 171 
quais foi necessária a aprovação ad referendum. Colocado em votação. Aprovado pelos(as) 172 
conselheiros(as) presentes por unanimidade. – Publicidade e Propaganda: Vytor Gonçalves Bueno, para 173 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, referente ao segundo semestre de 2017. Profa. Angelita 174 
esclarece os motivos pelos quais foi necessária a aprovação ad referendum. Colocado em votação. 175 
Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 9.2 da pauta. Resultado de 176 
avaliação de notório saber – Relações Públicas: Tatiane de Oliveira Barbosa, cujo resultado do Processo 177 
23070.004400/2017-12 foi reprovação. Profa. Angelita esclarece os motivos pelos quais a aprovação foi 178 
ad referendum. Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. 179 
Item 10 da pauta. Processos: Item 10.1 da pauta. Processo nº 23070.005469/2017-63, de interesse da 180 
professora Marina Roriz R. Lousa da Cunha, progressão por avaliação de desempenho. Apresentado o 181 
parecer da CAD pelo Prof. Alexandre Tadeu favorável à aprovação da progressão funcional. Colocado em 182 
votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 10.2 da pauta. Processo 183 
nº 23070.003176/2017-41, de interesse da professora Silvana Coleta Santos Pereira, progressão por 184 
avaliação de desempenho. Apresentado o parecer da CAD pelo Prof. Alexandre Tadeu favorável à 185 
progressão funcional. Colocado em votação. Aprovados pelos(as) conselheiros(as) presentes por 186 
unanimidade. Item 10.3 da pauta. Processo nº 23070.016243/2016-15, de interesse da professora 187 
Thalita Sasse Froes, retribuição por titulação. Apresentado o parecer da CAD pela Profa. Lindsay 188 
favorável à aceleração da promoção da professora. Colocado em votação. Aprovado pelos(as) 189 
conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 10.4 da pauta. Processo nº 23070.007146/2016-23, 190 
de interesse do professor Erinaldo Dias Valério, estágio probatório. Apresentado o parecer da CAD pela 191 
Profa. Marina favorável à aprovação do relatório parcial do estágio probatório do professor. Prof. 192 
Erinaldo questiona sobre a não aplicação do artigo da resolução referente à redução de carga horária 193 
em produção intelectual e de ensino para os professores em estágio probatório que cursam alguma pós-194 
graduação stricto sensu, apesar do professor ter direito e não ter solicitado afastamento para cursar 195 
doutorado, como a justificativa da CAD é que a aplicação desse artigo se limita ao caso de progressão e 196 
não para estágio probatório, se teria como recorrer e a quem procurar. Profa. Marina esclarece a dúvida 197 
da Profa. Suely quanto à distinção de pontuação entre produção técnica e produção de extensão e 198 
pesquisa, no caso de projeto técnico e projeto de pesquisa, respectivamente. Colocado em votação. 199 
Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes, com um voto contrário e duas abstenções. Item 10.5 da 200 
pauta. Processo nº 23070.002818/2016-12, de interesse da professora Maria Flora Ribeiro Costa, 201 
progressão por avaliação de desempenho. Retirado de pauta. Item 10.6 da pauta. Processo nº 202 
23070.027565/2013-39, de interesse do professor Carlos Eduardo Vianna Aldighieri, progressão por 203 
avaliação de desempenho. Apresentado o parecer da CAD pela Profa. Marina desfavorável à aprovação 204 
da progressão funcional. Profa. Marina esclarece que o docente tem o direito de recorrer dentro de 10 205 
dias após a ciência de sua avaliação e pede que essa informação conste em ata. Prof. Daniel manifesta 206 
sua preocupação em relação à inexistência de um prazo para que o docente dê ciência e esse fato pode 207 
postergar o andamento do processo. Profa. Angelita explica que a anomalia desse processo consiste no 208 
acréscimo de outros SICADs correspondentes a interstício diferente do que seria avaliado, o que 209 
dificultou a elaboração do parecer; após uma consulta junto à PRODIRH a orientação foi para que o 210 
docente tenha condições de retomar as progressões, foi de que esse processo seja encerrado e, 211 
posteriormente, ele dê entrada em outro, e para tanto o professor já está ciente dessas etapas. 212 
Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes, com duas abstenções. Item 10.7 213 
da pauta Processo nº 23070.002212/2017-50, de interesse do professor Lisandro Magalhães Nogueira, 214 
progressão por avaliação de desempenho. Apresentado o parecer da CAD pela Profa. Marina favorável à 215 
aprovação da progressão funcional. Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) 216 
presentes, com um voto contrário e duas abstenções. Item 10.8 da pauta. Processo nº 217 
23070.009999/2015-19, de interesse do professor Marcilon de Almeida Melo, Alteração de carga-218 
horária. Apresentado o parecer da CAD pela Profa. Lindsay favorável à aprovação do relatório parcial do 219 
professor. Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 220 
10.9 da pauta. Processo nº 23070.017068/2016-75, de interesse do professor Juarez Ferraz de Maia, 221 
progressão por avaliação de desempenho. Apresentado o parecer da CAD pelo Prof. Alexandre Tadeu 222 
favorável à aprovação da progressão funcional. Colocado em votação. Aprovado pelos(as) 223 
conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 10.10 da pauta. Processo nº 23070.006187/2017-83, 224 
de interesse da professora Janaína de Paula Jordão, progressão por avaliação de desempenho. 225 



Apresentado o parecer da CAD pela Profa. Marina favorável à aprovação da progressão funcional. 226 
Colocado em votação. Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes, com um voto contrário e duas 227 
abstenções. Item 10.11 da pauta. Processo nº 23070.007317/2015-33, de interesse da professora Laís 228 
Pereira de Oliveira, avaliação de estágio probatório. Apresentado o parecer da CAD pela Profa. Lindsay 229 
favorável à aprovação do relatório parcial do estágio probatório da professora. Colocado em votação. 230 
Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 11 da pauta. Planos de trabalho 231 
2017. Prof. Daniel apresenta o plano de trabalho 2017 do Prof. Marcilon. Colocado em votação. 232 
Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Item 12 da pauta. Outros assuntos. 233 
Comissão de Comunicação (Graduação e Pós). Profa. Lara informa que a comissão foi formada há 234 
aproximadamente um mês e meio, menciona os membros que a compõem, as atribuições de trabalhar 235 
com a produção e gerenciamento de conteúdos infomativos, os quais atendam aos diferentes públicos 236 
da FIC, e de criar e qualificar estratégias de comunicação que visem a integração dos públicos e atores 237 
sociais da FIC; como encaminhamentos principais são a re-estruturação do site da FIC para se adequar à 238 
normativa de padronização que a UFG e a ASCOM solicitam e a ambição de se trabalhar com a 239 
disponibilização de fotografias dos docentes e técnicos administrativos em educação, com a finalidade 240 
de facilitar o reconhecimento dos servidores já que não se usa crachá de identificação, este ponto é uma 241 
solicitação dos discentes, portanto existem duas opções ou o uso do crachá, ou a disponibilização de 242 
uma foto a ser colocada no site e, como consequência desse ponto, está em confecção um manual de 243 
identidade visual para o uso e padronização dessas imagens. Profa. Angelita esclarece que atualmente 244 
os crachás são feitos pelo CEGRAF com o custo de R$ 7,00 (sete reais), mas essa procura é uma iniciativa 245 
individual, e em relação à foto não há nenhuma regulamentação na Lei de Transparência, por 246 
conseguinte pede ao Conselho que delibere favoravelmente, apesar da resistência a anterior tentativa 247 
dessa implantação, neste caso a foto pode ser produzida pelo Estúdio Comunica com o intuito de 248 
padroniza-las. Profa. Angelita discrimina quais informações necessitam estar presentes no site, como 249 
setor de trabalho, respectivo ramal, curriculum lattes e horário e quais são as dispensáveis como o 250 
número do celular particular. Colocado em votação a obrigatoriedade de todos os servidores 251 
fornecerem a sua imagem para o site da FIC. Aprovada pelos(as) conselheiros(as) presentes, com duas 252 
abstenções. Sugestão de formação de comissão para orientação de docentes em estágio probatório. 253 
Prof. Erinaldo baseando-se na resolução afirma que a direção da unidade pode criar uma comissão, 254 
formada por três professores, de orientação para os docentes em estágio probatório, colocando o seu 255 
caso pessoal como exemplo da dificuldade para a adequação do neófito à burocracia da instituição; 256 
sugere que como cada curso tem um representante na CAD, essa formação também pudesse ser 257 
aplicada a essa comissão. Processo nº 23070.009280/2016-79, de interesse do professor Marcilon de 258 
Almeida Melo, afastamento para doutorado. Prof. Daniel apresenta o parecer da Coordenação de 259 
Publicidade e Propaganda favorável à aprovação do relatório parcial do professor. Colocado em votação. 260 
Aprovado pelos(as) conselheiros(as) presentes por unanimidade. Nada mais havendo a tratar a sessão 261 
foi encerrada e, eu, Yura Peixoto Leonel, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser 262 
assinada pela presidente deste Conselho.  263 


