
Aos seis dias do mês de maio de dois mil e nove, reuniram-se em sessão ordinária, às oito horas e 
trinta minutos, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG, os membros 
do   Conselho  Diretor:  o  professor  Magno Luiz  Medeiros  da  Silva,  presidente  do  Conselho,  os 
professores Ana Carolina Rocha Pessoa Temer,  Ana Rita Vidica Fernandes, Andréa Pereira dos 
Santos, Angelita Pereira de Lima,  Arnaldo Alves Ferreira Junior, Claudomilson Fernandes Braga, 
Daniel Christino, Fernanda Passini Moreno, Fernanda de Souza Monteiro, Janaína Vieira de Paula 
Jordão, Juarez Ferraz de Maia, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Lara Lima Sather, Laura 
Vilela Rodrigues Rezende,  Lisandro Magalhães Nogueira,  Lisbeth Oliveira,  Luciene de Oliveira 
Dias, Maria de Fátima Garbelini, Maria Elisa França Rocha, Maria Flora Costa Medeiros, Maria 
Luiza  Martins  Mendonça,  Rafael  Franco  Coelho,  Rosana  Maria  Ribeiro  Borges,  Ruben  Dario 
Jiménez Candia, Sônia Cruz Riascos de Andrade, Silvana Coleta Santos Pereira, Suely Henrique de 
Aquino Gomes, Thalita Sasse Fróes, Tiago Mainieri de Oliveira, Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, 
Laura dos Santos Tavares;  os representantes dos servidores técnico-administrativos Dustan Oeve 
Gontijo  Neiva  e  Weverton José  Carvalho  de Souza;  os  representantes  estudantis  Bruno Fiorese 
Fernandes, Bruno Pedroso Lima Silva e Luiz Eduardo Rosa Silva. Professores ausentes, mas que 
apresentaram justificativa: Divina Eterna V. Marques, Eliseu Vieira Machado Júnior, Goiamérico 
Felício Carneiro dos Santos,  Joãomar  Carvalho de Brito Neto,  Marina Roriz Lousa da Cunha e 
Caroline  Magalhães  Pereira.  Servidores  técnico-administrativos  ausentes,  mas  que  apresentaram 
justificativa: Cirlene Rodrigues do Carmo e Thomaz Rodrigues Santana. Professores ausentes que 
não apresentaram justificativa: Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, Thomas Roland 
Hoag, Adriane Geralda Alves do Nascimento,  Aline Soares Lima,  Denize Daudt  Bandeira, Lara 
Lima de Oliveira Paiva, Tatiana Carilly Oliveira Andrade, Tatiane Dias Pimentel, Tatiane Ferreira e 
Thalita Franco dos Santos Em virtude da presença de alguns convidados nesta reunião, o presidente 
do conselho, professor Magno Luiz Medeiros da Silva, propôs uma inversão de pauta. Iniciou-se 
com o item 3 da pauta, uma breve apresentação das propostas da chapa concorrente às eleições para 
a diretoria da ADUFG. Estiveram presentes os candidatos Fernando Pereira, Rosana Maria Ribeiro 
Borges  e  Beneval  Rosa.  Seguiu-se  para  o  item 4,  implantação  da  TV UFG,  canal  14,  com a 
participação do presidente da Fundação RTVE, professor Carlito Lariucci. Ele anunciou que dentro 
de 15 a 20 dias o sinal da TV estará no ar,  e que a Fundação está trabalhando para ampliar as 
parcerias visando a captação de recursos financeiros. Quanto à dificuldade da estruturação do staff, 
levantada pelo professor Juarez Ferraz de Maia, o professor Lariucci esclareceu que terão um corpo 
profissionalizado, exemplo disto é a necessidade de contratação de pessoal técnico qualificado. Terá 
uma  equipe ligada  à  Fundação,  e,  como  se  trata  de  uma  TV vinculada à  UFG,  sempre  haverá 
participações de docentes e discentes da universidade. Os professores propuseram a realização de 
uma reunião para discutir questões técnicas e operacionais envolvendo a participação da Facomb. 
Em seguida, foi realizada uma auto-apresentação dos docentes recém-contratados pela UFG, novos 
membros do Conselho Diretor. Passou-se, então, ao item 5, em que a arquiteta Déborah Brito fez a 
apresentação do projeto dos Laboratórios Integrados de Comunicação e Informação (Labicom), com 
uma área de 899,12m2. Sobre o projeto do novo prédio, a professora Suely Henrique de Aquino 
Gomes observou que a área do laboratório de Biblioteconomia havia sido reduzida. A professora 
Silvana Coleta lembrou a necessidade de se estruturar as áreas dos laboratórios em grupo de 25. A 
professora Lisbeth Oliveira criticou a política arquitetônica do Centro de Gestão do Espaço Físico 
(Cegef) e sugeriu a construção de um prédio com características de sustentabilidade. A professora 
Maria Elisa França Rocha insistiu na necessidade de haver prédio que comporte todos os cursos da 
Facomb em um único espaço, evitando-se a fragmentação. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa 
Temer atentou para a questão da ventilação e da iluminação natural. O professor Daniel Christino 
lembrou que a Facomb não tem autonomia para interferir na política de obras do Cegef. Lembrou 
que a proposta do novo prédio é resultado de uma ação emergencial para suprir a lacuna deixada 
pela  própria  Facomb,  por  ocasião das  discussões  sobre  o Reuni.  A professora  Ana Rita  Vidica 
Fernandes sugeriu uma reunião de área para discutir detalhadamente o projeto.  Quanto às diversas 
ponderações  sobre  o  projeto,  ficou  acordado  que  seriam  agendadas  reuniões  específicas  das 
Coordenações de Curso para melhor discussão e análise. O projeto, então, voltará a ser discutido na 
próxima reunião do Conselho Diretor. Retorna-se ao item 1 da pauta, com a apreciação e aprovação 
da ata do dia 07/04/09, tendo três abstenções. Segue-se ao item 2, Informes. O presidente falou sobre 
a Proposta de Emenda Parlamentar em tramitação na Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, 
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que propõe cortes no orçamento na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). O 
presidente informou os docentes Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Goiamérico Felício Carneiro 
dos  Santos  e  Magno  Luiz  Medeiros  da  Silva  irão  participar  do  seminário  “Epistemologia  da 
Comunicação”,  em  São  Leopoldo/RS,  evento  organizado  a  partir  do  convênio 
Procad/Capes/Unisinos/UFG. Sobre o Programa Bolsa Permanência, das seis bolsas autorizadas pela 
Pró-Reitoria  de  Assuntos  da  Comunidade  Universitária  (Procom),  as  Coordenações  de  Curso 
deverão indicar os projetos a serem contemplados. Os  membros do Conselho foram convidados 
para a inauguração da sede do Programa de Direitos Humanos da UFG, no dia 11 de maio, às 20h, 
no Salão Nobre da Faculdade de Direito. Continuando os informes, o presidente do Conselho falou 
sobre uma reunião realizada na Pró-Reitoria de Graduação, em que se firmou um acordo prévio 
sobre as colações de grau dos cursos da Facomb. Segundo esse acordo, haveria duas cerimônias: 
uma no dia 23 de fevereiro de 2010, reunindo os cursos de Jornalismo e Biblioteconomia, e outra no 
dia 3 de março,  juntando Publicidade e Propaganda e Relações Públicas.  A professora Angelita 
Pereira de Lima lembrou da colação de grau do meio do ano, e colocou a necessidade de não se 
fixarem apenas  nas  decisões  das  comissões  de  formatura,  e  sim regulamentar  o  processo  com 
urgência. O professor Lisandro Magalhães Nogueira argumentou que a colação conjunta fortalecerá 
a unidade. Na ocasião, propôs-se a realização de uma única cerimônia, unificando-se as colações de 
grau de todos os cursos da Facomb. Essa proposta foi aprovada, registrando-se um voto contrário e 
duas abstenções. Em seguida, votou-se pela elaboração de um regimento para as colações de grau da 
unidade,  proposta  acolhida por  unanimidade.  Decidiu-se,  então,  que cada coordenação de curso 
indicará um docente para compor a comissão para elaboração desse regimento. Seguiu-se para item 
6 da pauta, sobre o orçamento 2009 da FACOMB. O presidente do Conselho informou que este item 
ficou prejudicado,  uma  vez que a  Pró-Reitoria  de  Administração e  Finanças  (Proad)  ainda  não 
fechou o orçamento das unidades acadêmicas da UFG. Na sequência, item 7, Programa de Gestão 
Estratégica (PGE) da FACOMB, a professora Maria de Fátima Garbelini informou que até o dia 15 
de maio os formulários devem estar preenchidos no Sistema do PGE. Para tanto, sugeriu que os 
acréscimos de conteúdo ao documento fossem enviadas para ela até o final da semana. A professora 
Maria de Fátima Garbelini ficou responsável pela sistematização e lançamento das informações no 
SPGE. Seguiu-se ao item 8, com a sugestão dos nomes para compor a comissão organizadora da 
Feira de Informação e Comunicação (Feicom) e da Semana de Comunicação e Informação,  que 
serão realizados no segundo semestre de 2009. Foram indicados para essa comissão as professoras 
Lara  Lima Sather,  Luciene de Oliveira Dias,  Kelley Cristine  Gonçalves Dias  Gasque e  Simone 
Tuzzo, o servidor técnico-administrativo Dustan Oeve Gontijo Neiva, o discente Bruno Pedroso e 
mais um(a) aluno(a) de Biblioteconomia.  No item 9, da composição da comissão para elaboração da 
política laboratorial da Facomb, foram indicados os docentes Rosana Maria Ribeiro Borges, Rafael 
Franco  Coelho,  Andréa  Pereira  dos  Santos  e  Ana  Rita  Vidica  Fernandes.  Esta  aproveitou  a 
oportunidade para colocar as dificuldades de atendimento no laboratório de Redação Informatizada, 
no período vespertino. No item 10, sobre o Novo Enem e os processos seletivos para ingresso no 
ensino superior, em virtude do tempo, decidiu-se abordá-lo em outras reuniões. Item 11, apreciação 
de processos, com relato da professora Rosana Maria Ribeiro Borges, foi aprovado por unanimidade 
o parecer da CAD para progressão horizontal, nível II, na classe de professor adjunto, da professora 
Divina Eterna V.  Marques.  Item 12,  outros  assuntos,  aprovado por  unanimidade  os  projetos  de 
extensão, sob responsabilidade da professora Lisbeth Oliveira, “Consumo de Alimentos Orgânicos – 
uma comunicação para promover a sustentabilidade” e “Desafios do registro visual no contexto da 
comunicação ambiental”.  A professora Angelita Pereira de Lima sugeriu alteração nos horários das 
reuniões do Conselho: no período matutino, a partir das 9h30, e no vespertino, a partir das 15h30. 
Solicitou,  ainda,  maior  antecedência,  na  convocação  das  reuniões.  O  presidente  do  Conselho 
concordou, lembrando,  porém,  que as reuniões estão previstas em calendário anual,  amplamente 
divulgado no âmbito da Facomb. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, 
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho e 
por mim subscrita.
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