
 

 

 

 

 

 

C O N V O C A Ç Ã O 

 

O diretor da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, professor Magno Luiz 

Medeiros da Silva, 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 04 de fevereiro de 2016, quinta-feira, das 14h às 17h, no auditório 

da FIC, para deliberarem sobre a pauta abaixo: 

 

1. Informes: 

 Grandes datas do Calendário Acadêmico 2016 

 Calendário anual de reuniões do Conselho Diretor 

 Lançamento de notas e frequências 

 Avaliação do desempenho dos docentes 

 Novo site da FIC 

 Campanha #ZikaZero 

 Relatório de uso do Estúdio de RTV 

 Destruição do Monumento ao Trabalhador 

 Recursos adicionais para reparos no Labicom 

 Calendário de apresentações dos TCCs 

 Ajustes nos relatórios SICAD 

 Processo seletivo do Mestrado 

 Chamada de trabalhos para a Compós; 

 Edital de seleção do Curso de Especialização 

 Edital de concurso para professor na área de Imagem, Som e Tecnologias 

2. Aprovação de ata do Conselho Diretor da sessão do dia 17/12/2015; 

3. Processo nº 23.070. 000758/2013-42, de interesse da professora Janaína Vieira de 

Paula Jordão, referente à alteração de sua carga horária (regime de trabalho); 

4. Processo nº 23.070. 014491/2012-90, de interesse da professora Lara Lima Satler, 

referente à alteração de sua carga horária (regime de trabalho); 



5. Processo nº 23.070. 024819/2012-86, de interesse da professora Marina Roriz R. 

Lousa da Cunha, referente à alteração de sua carga horária (regime de trabalho); 

6. Processo nº 23070. 014662/2014-42, de interesse da professora Maria Roriz R. Lousa 

da Cunha, solicitando avaliação do seu relatório semestral de pós-

graduação/Doutorado; 

7. Processo nº 23070. 000964/2013-52, de interesse da professora Lara Lima Satler, 

solicitando avaliação do seu relatório semestral de pós-graduação/Doutorado; 

8. Processo nº 23070. 017865/2013-18, de interesse da professora Janaína Vieira de 

Paula Jordão, solicitando avaliação do seu relatório semestral e final de pós-

graduação/Doutorado; 

9. Processo nº 23070. 022400/2010-28, de interesse da professora Lisbeth Oliveira, 

solicitando avaliação do seu relatório semestral de pós-graduação/Doutorado; 

10. Processo nº 23070.013528/2015-13, de interesse da professora Lisbeth Oliveira, 

solicitando progressão por avaliação de desempenho; 

11. Recurso interposto por candidato ao concurso para professor efetivo na área de 

Administração de Unidades de Informação, Serviços e Produtos de Informação; 

12. Alterações na composição da CAD – Comissão de Avaliação dos Docentes; 

13. Alocação de Vaga de Docente da FIC: pendências; 

14. Semana de Planejamento Pedagógico e Administrativo: formato e programação;  

15. Semana de Recepção ao Calouro: formato e programação; 

16. Eventos comemorativos de 2016: calendário e propostas preliminares; 

17. Homologação de novos coordenadores de cursos de graduação; 

18. Oferta de disciplinas para 2016/1; 

19. Comissão de revalidação de diplomas do curso de Relações Públicas; 

20. Planos de Trabalhos dos docentes para 2016; 

21. Inclusão de professor no Núcleo Docente Estruturante (NDE) de Biblioteconomia; 

22. Alterações no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Publicidade e Propaganda; 

23. Outros assuntos. 

 

Prof. Magno Luiz Medeiros da Silva – Diretor  


