
 

C O N V O C A Ç Ã O 
 

O diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, professor Magno Medeiros, no 

uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros do Conselho Diretor – docentes, 

representantes técnico-administrativos e estudantis – para sessão ordinária a realizar-se no dia 3 de julho 

de 2014, quinta-feira, das 10h às 12h, no auditório da FIC, para deliberarem sobre a pauta abaixo: 

 

1. Informes: 

 Calendário acadêmico no período de férias; 

 I Seminário de Gestão e Avaliação da Informação; 

 Novo professor efetivo da FIC; 

 Novo servidor técnico-administrativo da FIC; 

 Outros. 

2. Aprovação da ata da sessão do Conselho Diretor do dia 11/06/2014; 

3. Plano de Trabalho 2014, de interesse da Profa. Luciana Cândida da Silva; 

4. Processo nº 23070.024818/2012-31, de interesse da Profa. Luciana Cândida da Silva, 

referente à alteração de sua carga horária na unidade acadêmica; 

5. Processo nº 23070.002095/2013-09, de interesse da Profa. Thalita Sasse Froes, referente à 

avaliação de seu relatório semestral de afastamento para pós-graduação (Doutorado); 

6. Oferta de disciplinas dos cursos de graduação para 2014/2, inclusive disciplinas de Inverno e 

para outras unidades acadêmicas; 

7. Oferta de disciplinas de Núcleo Livre: “Comunicação pública, cidadania e ciberespaço” 

(Prof. Tiago Mainieri) e “Jornalismo de Dados” (Prof. Dalton Martins); 

8. Homologação de indicação da Profa. Luciene de Oliveira Dias como nova coordenadora do 

curso de Jornalismo; 

9. Indicação do vice-coordenador de Gestão da Informação e do coordenador de Estágios, 

ambos do curso de GI; 

10. Novo coordenador do Estúdio de RTV; 

11. Criação de comissão para finalização do Modelo de Alocação de Vagas de Docentes e para 

elaboração de critérios objetivos para o preenchimento do SICAD; 

12. Homologação do resultado da aplicação do modelo de alocação de vaga de professor, 

conforme prevê o artigo 6º do Modelo de Alocação de Vagas de Docentes da FIC/UFG, 

matéria a ser reapreciada considerando o impasse gerado a partir de decisões conflitantes do 

Conselho Diretor; 

13. Conversão do regime de trabalho da Profa. Ângela Teixeira de Moraes, de 20h para DE – 

Dedicação Exclusiva; 

14. Feicom: transformação do evento em congresso nacional ou internacional; 

15. Concessão de prêmio ao Prof. Dr. Murilo Bastos Cunha (UnB), proposta conjunta dos cursos 

de Gestão da Informação e Biblioteconomia; 

16. Metodologia para escolha de coordenador e de vice-coordenador do curso de GI, além de 

coordenador de Estágios do curso; 

17. Projeto de pesquisa “Intervenção institucional via cultura de rede”, coordenado pelo Prof. 

Dalton Martins; 

18. Outros assuntos. 

 

 

Prof. Magno Medeiros 

Diretor 


