
Aos dez dias do mês de março de dois mil e dez, reuniram-se em sessão ordinária, às quatorze horas, na 1 
sala 18 da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho Diretor: o professor 2 
Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente, os professores Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita 3 
Vidica Fernandes, Ângela Teixeira de Moraes, Arnaldo Alves Ferreira Júnior, Carlos Eduardo Vianna 4 
Aldighieri Soares, Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna V. 5 
Marques, Eliany Alvarenga de Araújo, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei Gouveia, Juarez 6 
Ferraz de Maia, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Lara Lima Satler, Laura Vilela Rodrigues 7 
Rezende, Lisandro Magalhães Nogueira, Lisbeth Oliveira, Luciano Alves Pereira, Luciene de Oliveira 8 
Dias, Luiz Antônio Signates Freitas, Marcilon Almeida de Melo, Maria de Fátima Garbelini, Maria Elisa 9 
França Rocha, Maria Flora Costa Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Maria Luiza Martins 10 
Mendonça, Rosana Maria Ribeiro Borges, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Suely 11 
Henrique de Aquino Gomes, Thalita Sasse Fróes, Denize Daudt Bandeira, Ione Chagas Rufino, Lívia 12 
Ferreira de Carvalho; os representantes técnico-administrativos Cirlene Rodrigues do Carmo e Roberto 13 
Fernandes da Silva. Professores ausentes, mas que apresentaram justificativa: Andréa Pereira dos Santos, 14 
Edson Luiz Spenthof, Eliseu Vieira Machado Júnior, Flávia Martins dos Santos, Lucivânia de Cássia 15 
Fernandes, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Sônia Cruz Riascos de 16 
Andrade e Tiago Mainieri de Oliveira. Não apresentaram justificativa os professores Janaína Ferreira 17 
Fialho Filho, Letícia S. Côrtes, Lutiana Casaroli, Rafael Franco Coelho e Thomas Roland Hoag.   O 18 
presidente do conselho iniciou a reunião com o item 1 da pauta, informes. Apresentou os novos docentes 19 
da FACOMB: Rubem Borges Teixeira Ramos, Rafael de Almeida e Camila Craveiro. Quanto à sugestão 20 
de o representante do Mestrado participar das reuniões de Direção e Coordenações de Cursos, o 21 
presidente do conselho esclareceu que este sempre é convidado, e estão convidados também os 22 
representantes dos estudantes e dos servidores técnico-administrativo. Sobre o projeto da Facomb para a 23 
chamada do CT-Infra, informou-se que uma comissão instituída pela PRPPG não o aprovou, por 24 
considerá-lo muito focado na graduação. O resultado do processo seletivo para o Mestrado, com ingresso 25 
de dezoito candidatos, segundo a professora Ana Carolina Pessoa Temer, teve uma procura expressiva, 26 
inclusive com pessoas vindas do Nordeste.  Quanto à organização do Congresso Intercom Centro-Oeste, a 27 
professora Simone Antoniaci Tuzzo informou que a coordenação dos trabalhos segue em ritmo acelerado. 28 
Porém, lamentou ainda não haver nenhum trabalho inscrito por pesquisadores da UFG. Fez um apelo aos 29 
docentes para que sensibilizassem os alunos, sugerindo a análise dos TCCs do ano passado que 30 
mereceriam estar no congresso, e procedessem ao contato com os ex-alunos. Esclareceu ainda que a 31 
inscrição no evento tem que anteceder a dos trabalhos. O presidente do conselho relembrou os editais de 32 
bolsas com inscrições abertas: Permanência, Alimentação, Moradia, PROBEC, PIBIC e Monitoria. A 33 
professora Maria Flora Costa Medeiros, presidente da CIS, responsável pelos projetos de extensão, 34 
informou que a data-limite para encaminhamento é dezenove de março. Como os projetos devem conter 35 
assinatura da Direção e da CIS, a professora agendou o dia dezoito de março, quinta-feira, entre quatorze 36 
e dezesseis horas, para assinar os projetos dos interessados em concorrer às bolsas. Com a licença 37 
maternidade da referida professora, a partir de primeiro de maio, a professora Luciene de Oliveira Dias 38 
assumirá a presidência da CIS, e o professor Lisandro Magalhães Nogueira continuará como suplente. A 39 
indicação desses nomes foi aprovada por unanimidade. Em outros informes, o professor Daniel Christino 40 
lembrou que defendeu sua tese de doutorado no mês de fevereiro, e agradeceu de forma especial aos 41 
cursos de Relações Públicas e Publicidade e Propaganda por terem absorvido parte de sua carga horária. 42 
O professor Lisandro Magalhães Nogueira divulgou a Mostra Ingmar Bergman, a partir de março, no 43 
Cine UFG, de segunda a sexta, sessões às 12h e 17h30. Em seguida, item 2 da pauta, a ata da reunião do 44 
Conselho Diretor do dia cinco de fevereiro de dois mil e dez foi aprovada por unanimidade. Seguiu-se 45 
para o item 3, apreciação de processos. A professora Divina Eterna V. Marques sugeriu que os 46 
professores em estágio probatório antecipem a documentação que deverá conter nos processos: Plano de 47 
Trabalho/2010 e o SICAD 2009, além da avaliação do docente pelos discentes e pela direção/coordenação 48 
de cursos. O processo de progressão para nível II da classe de professor associado, da professora Maria 49 
Luiza Martins Mendonça, relatado pela professora Divina Eterna V. Marques, foi aprovado por 50 
unanimidade. O processo do professor Rubén Darío Jimenez Candia, como não se alterou o resultado da 51 
pontuação, não necessitou de nova aprovação. Item 4, SICAD: foram aprovados por unanimidade os 52 
RADOC de 2009 das professoras Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Lara Satler e Eliany Alvarenga 53 
de Araújo. O pedido de afastamento para capacitação do professor Nilton José dos Reis Rocha, relatado 54 
pelo professor Juarez Ferraz de Maia, foi aprovado com uma abstenção e um voto contra. Seguiu-se ao 55 
item 6, Concursos para professores efetivos e substitutos. O presidente do conselho informou que há três 56 
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vagas para substitutos e três para efetivo, todas com concursos em andamento. Lembrou que o professor 57 
Luciano Alves Pereira passou de substituto a efetivo em regime de 20h. Quanto aos concursos feitos 58 
recentemente, foram homologados os resultados em que se aprovaram os candidatos: Rubem Borges 59 
Teixeira Ramos (efetivo) e Rafael de Almeida e Camila Craveiro (substitutos). A professora Suely 60 
Henrique de Aquino Gomes informou que, com a exoneração da professora Fernanda Passini Moreno, a 61 
área de Biblioteconomia solicita a convocação da professora Lívia Ferreira de Carvalho, aprovada em 62 
segundo lugar em concurso anterior. O conselho foi unanimemente favorável. Item 5, a mudança de 63 
regime de trabalho da professora  Luciene de Oliveira Dias, após a apresentação de seu  Plano de 64 
Trabalho, foi aprovada por unanimidade. No item 7, demandas prioritárias da FACOMB, o presidente do 65 
conselho solicitou aos coordenadores de cursos que apresentassem as necessidades das respectivas áreas. 66 
O professor Juarez Ferraz de Maia esclareceu que a verba do Jornalismo era de apenas dezenove mil 67 
reais, uma vez que o curso não aderiu ao Programa REUNI. Acrescentou que priorizariam o 68 
funcionamento do estúdio de rádio e TV, a aquisição de microfones e outros equipamentos, e o 69 
fortalecimento do jornal Samambaia. A professora Silvana Coleta chamou a atenção para a necessidade 70 
de publicação de pelo menos oito edições do jornal, conforme prevê as diretrizes curriculares do curso de 71 
Jornalismo. O presidente do conselho garantiu a destinação de recursos para o pagamento da publicação 72 
do jornal, sem nenhum problema. Seguiu-se, então, intensa discussão sobre a divisão ou não dos recursos 73 
orçamentários da unidade entre os cursos. A partir daí, discutiu-se sobre as condições de trabalho na 74 
unidade, abordando questões como fechaduras nas portas, problemas com as tomadas e outros itens 75 
referentes à infra-estrutura material da unidade. A professora Laura Vilela Rodrigues propôs a 76 
manutenção da divisão dos recursos por curso, conforme decisão prévia estabelecida em reunião da 77 
direção com os coordenadores de cursos. Argumentou que alguns cursos já estavam organizando a lista 78 
de equipamentos em conformidade com os recursos previstos. O presidente do conselho fez o 79 
encaminhamento da proposta de se manter a divisão dos recursos, mas também o compromisso de 80 
continuar a verificação das prioridades de cada área para captação de recursos adicionais junto à reitoria, 81 
o que contou com o consenso dos membros do conselho. Na ocasião, a professora Ana Rita Vidica 82 
Fernandes pediu que se levasse em conta o diagnóstico elaborado no ano passado. O item 8, espaço físico 83 
da unidade, será abordado em outra reunião do conselho. Seguiu-se ao item 9, projetos de pesquisa e 84 
extensão e cultura. Foram aprovados os seguintes projetos: “A influência das políticas públicas de 85 
comunicação na construção e naturalização da imagem de Goiânia” e “Cursinho Pré-Vestibular 86 
Comunidade Faz Arte”, ambos coordenados pela professora Rosana Maria Ribeiro Borges, este último 87 
também coordenado pelo professor Juarez Ferraz de Maia; “Foto e Cine no Bairro”, sob a coordenação da 88 
professora Ana Rita Vidica; “Pezinho de Jatobá”, sob a coordenação da professora Lisbeth Oliveira; 89 
“Encontros Publicitários”, sob a coordenação da professora Janaína Vieira de Paula Jordão; “Inova”, sob 90 
a coordenação da professora Lara Lima Satler;  “RP em debate”, sob a coordenação da professora Simone 91 
Antoniaci Tuzzo; “Exibição e debate dos filmes de Ingmar Bergman, no Cine UFG”, “UFG/Facomb – 92 
FICA 2010”, “Cinema e Literatura”, sob coordenação do professor Lisandro Magalhães Nogueira; 93 
“Colaborando com o E-Labore” e “Normalização”, coordenados pela professora Laura Vilela Rodrigues. 94 
Em outros assuntos, retomou-se às condições estruturais da FACOMB. Oportunidade em que o presidente 95 
do conselho esclareceu que muitos dos problemas de infra-estrutura serão resolvidos com a construção de 96 
um novo prédio, o Labicom. Esse empreendimento já tem projeto de arquitetura pronto, e agora se 97 
encontra em fase de captação de recursos. Acrescentou que este é um momento delicado em toda a 98 
universidade, pois houve um significativo aumento de demandas e necessidades por conta da expansão 99 
provocada pelo REUNI. Lembrou que no ano passado a direção conseguiu cerca de cento e quinze mil 100 
reais em recursos extra-orçamentários, o que foi um grande avanço em termos de complementação de 101 
recursos financeiros para a unidade. Solicitou a colaboração e a compreensão de todos, neste momento de 102 
expansão. Ademais, ressaltou um dos gargalos da universidade, que é a morosidade do DMP na entrega 103 
dos equipamentos solicitados pela unidade. E atribuiu à servidora Tessa M. Lettieri de Faria a missão de 104 
acompanhar e fiscalizar o andamento dos processos e pedidos no DMP. A professora Maria Francisca 105 
Magalhães Nogueira lembrou que, na oportunidade de adesão ao REUNI, em 2008, a FACOMB não 106 
apresentou um grande projeto, ficando, portanto, prejudicada em suas demandas estruturais. O professor 107 
Lisandro Magalhães Nogueira, aludindo aos relacionamentos pessoais e profissionais, sugeriu aos 108 
coordenadores e ao diretor programarem reuniões de confraternização, a fim de melhorar o diálogo entre 109 
os professores dos diversos cursos.   Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, 110 
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por 111 
mim subscrita. 112 


