
Aos sete dias do mês de abril de dois mil e nove, reuniram-se em sessão ordinária, às quatorze 
horas, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, 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, Angelita Pereira de Lima, Arnaldo 
Alves Ferreira Junior, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Eliseu Vieira Machado Júnior, 
Fernanda Passini Moreno, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Juarez Ferraz de Maia, Kelley 
Cristine  Gonçalves  Dias  Gasque,  Lisbeth  Oliveira,  Maria  Elisa  França  Rocha,  Maria  Luiza 
Martins  Mendonça,  Rosana Maria  Ribeiro Borges,  Suely Henrique de Aquino Gomes,  Thalita 
Sasse Fróes,  Tiago Mainieri  de Oliveira,  Thomas  Roland Hong,  Aline Soares  Lima,  Caroline 
Magalhães Pereira, Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Denize Daudt Bandeira, Laura dos Santos 
Tavares;  o representante  dos servidores técnico-administrativos Thomaz Rodrigues Santana;  os 
representantes estudantis Bruno Fiorese Fernandes, Milena Peixoto Nominato e Stephani Katlem 
Echalar.  Docentes  afastados  para  doutorado  ou  à  disposição  de  órgão  administrativo,  Carlos 
Eduardo  Vianna  Aldighieri  Soares,  José  Vanderlei  Gouveia,  Lindsay  Borges,  Luiz  Antônio 
Signates Freitas, Nilton José dos Reis Rocha, Maria das Graças Monteiro Castro e Maria Francisca 
Magalhães  Nogueira.  Professores  ausentes,  mas  que  apresentaram  justificativa:  Edson  Luiz 
Spenthof, Fernanda de Souza Monteiro, Joãomar Carvalho de Brito Neto, Laura Vilela Rodrigues 
Rezende,  Lisandro  Magalhães  Nogueira,  Maria  de  Fátima  Garbelini,  Ruben  Dario  Jiménez 
Candia, Silvana Coleta Santos Pereira, Lara Lima de Oliveira Paiva e Thalita Franco dos Santos. 
Professores  ausentes  que  não  apresentaram  justificativa:  Eliany  Alvarenga  Peixoto,  Adriane 
Geralda Alves do Nascimento, Tatiana Carilly Oliveira Andrade, Tatiane Dias Pimentel e Tatiane 
Ferreira.  O  presidente  do  Conselho  iniciou  a  reunião  com  a  aprovação  das  atas  dos  dias 
10/12/2008 e 05/03/2009, por unanimidade. Seguiu-se o item 2 da pauta, informes, oportunidade 
em que o presidente do Conselho, Magno Medeiros afirmou ainda faltarem 6 vagas para serem 
preenchidas em concursos para professor efetivo. Acrescentou-se a necessidade de se atentar para 
uma rápida substituição em caso de aposentadorias. O presidente do Conselho fez a leitura da lista 
dos  aprovados  nos  concursos,  ocasião  em  que  os  novos  docentes  fizeram  uma  breve  auto-
apresentação. Quanto ao SICAD, o presidente afirmou que, mesmo com os ajustes realizados pela 
unidade,  alguns  poucos  docentes  ainda  deixaram de  atualizar  seus  dados,  principalmente  em 
relação à carga horária executada. Entretanto, no cômputo geral, se comparada a outras unidades, a 
FACOMB  não  apresentou  percentual  elevado  na  diferença  contratada/executada,  portanto,  os 
relatórios foram aprovados, conforme atualização realizada em março. Segundo o presidente, as 
adequações feitas foram importantes, pois o SICAD influencia na lotação de vagas de servidores 
docentes  e  técnico-administrativos  e  na  dotação  orçamentária.  Além  disso,  sua  inadequação 
acarretaria em atrasos nos processos de progressão horizontal.  O presidente do Conselho ainda 
informou sobre as solicitações de aquisição de material permanente, mediante filtragem das listas 
das coordenações de cursos que participam do REUNI. A relação do material excede um pouco os 
R$ 52.000,00 previstos pelo REUNI. Ressaltou e lamentou a morosidade no processo de aquisição 
do  material.  Lembrou,  também,  que  a  FACOMB  e  demais  unidades  acadêmicas  ainda  não 
receberam o orçamento 2009. Na seqüência, item 3, deu-se a apreciação dos processos analisados 
pela CAD. Processo da Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, sobre avaliação do estágio probatório, 
relatado pela professora Rosana Maria Ribeiro Borges, aprovado por unanimidade.  Interessado 
professor Magno Luiz Medeiros da Silva, relatado por Rosana Maria Ribeiro Borges, aprovada 
por unanimidade a progressão horizontal para a classe de professor associado, nível 2. Processo da 
professora Rosana Maria  Ribeiro  Borges,  relatado pela  professora  Divina Eterna  V.  Marques, 
aprovado por unanimidade,  contudo aguardar o início de maio para encaminhamento a fim de 
cumprir 30 meses do estágio probatório. Interessada professora Thalita Sasse Fróes, relatado pela 
professora Divina Eterna V. Marques, aprovada por unanimidade a progressão horizontal para a 
classe  de  professora  assistente,  nível  3.  Interessado  professor  Eliseu  Vieira  Machado  Júnior, 
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relatado pela professora Maria Luiza Martins Mendonça, aprovado por unanimidade o relatório 
semestral, antes, porém, deverá o professor incluir sua tese de doutorado no processo. Quanto ao 
processo de interesse da professora Lindsay Borges, o relator Ruben Dario não estava presente 
para apresentar o parecer. O processo já está assinado, mas falta o conceito do orientador, tão logo 
isto ocorra poderá ser aprovado  Ad Referendum.  Interessada Ana Rita  Vidica Fernandes,  após 
apresentação do plano de trabalho e parecer da CAD, relatado pela professora Divina Eterna V. 
Marques, teve o processo de avaliação do estágio probatório aprovado por unanimidade, faltando 
apenas assinatura do diretor da unidade. Processo de interesse da professora Suely Henrique de 
Aquino Gomes, relatado pela professora Divina Eterna V. Marques, aprovada por unanimidade a 
progressão horizontal para a classe de professor adjunto, nível IV. Interessado Tiago Mainieri de 
Oliveira,  após  leitura  do  plano  de  trabalho,  o  parecer  da  CAD sobre  a  avaliação  do  estágio 
probatório, com relato da professora Divina Eterna V. Marques, foi aprovado por unanimidade. O 
processo de interesse do professor Daniel Christino, após leitura do plano de trabalho, e relato da 
professora Rosana Maria Ribeiro Borges, foi aprovado por unanimidade o parecer da CAD acerca 
da  avaliação  do  estágio  probatório.  Incluiu-se,  nesta  reunião,  processo  do  professor  Carlos 
Eduardo  A.  Viana,  relatado  pelo  professor  Daniel  Christino,  que  informou  a  ausência  de 
documentos  das  atividades,  portanto  o  processo  deverá  retornar  à  Coordenação  de  Curso  de 
Publicidade  e  Propaganda.  Seguiu-se  o  item  4  da  pauta,  Homologação  de  aprovação  Ad 
Referendum de projetos de pesquisa e extensão, estes foram apresentados e homologados, devendo 
os responsáveis encaminharem os respectivos dados à Coordenação Administrativa. No item 5, 
sobre a composição da Comissão de Avaliação Docente (CAD), esclareceu-se que, em virtude da 
professora Angelita Pereira de Lima assumir à Coordenação de Curso de Jornalismo a partir de 
abril, assim como a professora Rosana Maria Ribeiro Borges assumir a Coordenação da RedeIFES 
e direção da TV UFG, novos nomes seriam designados para a composição da CAD: permanece a 
professora Divina Eterna V. Marques,  como presidente,  o   professor Tiago  Mainieri  passa a 
titular,  incluindo a professora Ângela Teixeira de Moraes, e como suplente a professora Maria 
Luiza Martins Mendonça. Seguiu-se para o item 6, com a indicação de nomes para compor lista do 
Conselho Editorial da Editora da UFG. A indicação dos nomes dos professores Goiamérico Felício 
Carneiro dos Santos e Ana Carolina Rocha Pessoa Temer foi aprovada por unanimidade. No item 
7, abordou-se a readequação de espaço físico da FACOMB: Redação Infomatizada, E-Labore e 
gabinetes dos professores. Oportunidade em que a professora Divina Eterna V. Marques pontuou a 
dificuldade de se usar o Laboratório de Relações Públicas, por ser muito pequeno. O curso de 
Jornalismo, através de sua Coordenação, se prontificou a ceder uma parte de seu laboratório a fim 
de ampliar  o primeiro,  desde que haja  redimensionamento e ampliação  do espaço de uso dos 
computadores  da Redação Informatizada.   O presidente  esclareceu  que a  readequação implica 
custos  financeiros  para  a  unidade  acadêmica,  que deverão  ser  negociados  com o CEGEF e  a 
Reitoria.  Informou que busca solucionar a questão dos pontos de energia e de internet para os 
gabinetes e as possíveis readequações. Colocou, ainda, uma proposta de solução para acomodar os 
novos docentes: os gabinetes, no andar inferior, ficariam para os docentes de 40h e de DE; para os 
substitutos e os professores em regime de 20h, estaria disponível a Sala dos Professores, com 
possível aproveitamento da sala ao lado – da Agência Simetria, que passaria para a sala 49. Nesta 
ocasião foi colocada a necessidade um armário com chaves na Sala dos Professores. Uma prévia 
da distribuição dos gabinetes foi relacionada, podendo haver algumas alterações de alocação dos 
professores.  O  professor  Goiamérico  Felício  Carneiro  dos  Santos  lembrou  a  necessidade  de 
identificação e sinalização das salas e laboratórios da FACOMB. O servidor Thomaz Rodrigues 
Santana questionou a existência de dois estúdios de TV (RTV e Magnífica). O presidente ressaltou 
que  no  espaço  da  Magnífica  pretende-se  abrigar  o  sistema  de  transmissão  da  TV  UFG. 
Acrescentou que no Laboratório  Fotográfico  também cabe uma readequação do espaço físico. 
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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