
 

 

 

 

 

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 28 de junho de 2016, terça-feira, das 14h às 17h, no auditório da 

FIC, para deliberarem sobre a pauta abaixo: 

 

1. Informes: 

 Calendário de eventos 2016; 

 Breve balanço da Compós 2016; 

 Novos professores da FIC; 

 Outros. 

2. Aprovação de ata do Conselho Diretor da sessão do dia 04/05/2016;  

3. Proposta de convênio a ser firmada entre o Centro de Comunicação Institucional da 

Universidade Estadual de Goiás e a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG 

para execução do projeto “Assessoria de Comunicação Integrada da UEG”; 

4. Processo nº 23070.013260/2015-10, de interesse da professora Solange Maria 

Franco, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

5. Processo nº 23070.000318/2016-38, de interesse da professora Suely Henrique A. 

Gomes, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

6. Processo nº 23070.011470/2015-65, de interesse da professora Laura Vilela R. 

Rezende, solicitando progressão por avaliação de desempenho; 

7. Processo nº 23070.0004112/2016-87, de interesse do professor Douglas Farias 

Cordeiro, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

8. Processo nº 23070.013530/2015-29, de interesse do professor Dalton Lopes Martins, 

solicitando progressão por avaliação de desempenho;  



9. Processo nº 23070.007619/2016-92, de interesse da professora Andréa Pereira dos 

Santos, solicitando progressão por avaliação de desempenho;  

10. Processo nº 23070.002960/2013-17, de interesse da professora Lívia Ferreira 

Carvalho, referente à alteração de seu regime de trabalho (carga horária); 

11. Processo nº 23070.016349/2012-87, de interesse do professor Tiago Mainieri de 

Oliveira, referente ao seu relatório final de afastamento para o Pós-Doutorado; 

12. Processo nº 23070.003892/2016-48, de interesse da professora Lara Lima Satler, 

solicitando aceleração de promoção em decorrência de obtenção do título de 

Doutorado; 

13. Processo nº 23070.001777/2015-58, de interesse do professor Marcel Ferrante Silva, 

solicitando avaliação de seu estágio probatório; 

14. Processo nº 23070.005462/2014-07, de interesse do professor Alexandre Ribeiro 

Afonso, solicitando avaliação de seu estágio probatório; 

15. Indicação de membro titular para a Coordenação de Pesquisa; 

16. Representante da FIC no Conselho de Representantes da ADUFG Sindicato; 

17. Alteração na composição da Comissão Especial de Avaliação Docente – CAD especial; 

18. Oferta de disciplinas de Núcleo Livre para 2016/2; 

19. Regimento Interno do Conselho Diretor da FIC/UFG; 

20. Solicitação de afastamento para Licença Capacitação, de interesse do professor 

Goiamérico Felício Carneiro dos Santos; 

21. Segurança nos câmpus: sugestões, propostas e subsídios para a construção de uma 

Política de Segurança para a UFG; 

22. Planos de Trabalho 2016 de docentes em estágio probatório; 

23. Programa de Mobilidade Estudantil (PME): homologação de propostas de estudantes 

de graduação da unidade acadêmica; 

24. Outros assuntos. 

 

Prof. Magno Luiz Medeiros da Silva – Diretor  


