
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e nove, reuniram-se em sessão ordinária, às 1 
quinze horas e trinta minutos, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, 2 
os membros do Conselho Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do 3 
Conselho, os professores Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, 4 
Angelita Pereira de Lima, Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Claudomilson Fernandes Braga, 5 
Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Eliany Alvarenga de Araújo, 6 
Fernanda Passini Moreno, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Vieira de Paula 7 
Jordão, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Kelley Cristine Gonçalves Dias 8 
Gasque, Letícia S. Côrtes, Lisandro Magalhães Nogueira, Lisbeth Oliveira, Luciene de 9 
Oliveira Dias, Lucivânia de Cássia Fernandes, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Lutiana 10 
Casaroli, Luiz Antônio Signates Freitas, Maria de Fátima Garbelini, Maria Flora Costa 11 
Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Nilton José dos Reis Rocha, Rafael Franco 12 
Coelho, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia Cruz Riascos de 13 
Andrade, Thalita Sasse Fróes; o representante técnico-administrativo Thomaz Rodrigues 14 
Santana; os representantes estudantis Milena Peixoto Nominato, Bruno Pedroso Lima Silva e 15 
Bruno Fiorese Fernandes. Professores ausentes, mas que apresentaram justificativa: Aline 16 
Soares Lima, Andréa Pereira dos Santos, Ângela Teixeira de Moraes, Eliseu Vieira Machado 17 
Júnior, Fernanda de Souza Monteiro, Ione Chagas Rufino, Luciano Alves Pereira, Marcilon 18 
Almeida de Melo, Maria Elisa França Rocha, Maria Luiza Martins Mendonça, Rosana Maria 19 
Ribeiro Borges, Silvana Coleta Santos Pereira, Suely Henrique de Aquino Gomes, Thalita 20 
Franco dos Santos, Tiago Mainieri de Oliveira; e os representantes dos servidores técnico-21 
administrativos Cirlene Rodrigues do Carmo, Dustan Oeven Gontijo Neiva e Moisés Justino 22 
de Melo. Não apresentaram justificativa os docentes Arnaldo Alves Ferreira Junior, Denize 23 
Daudt Bandeira, Edson Luiz Spenthof, Lara Lima Satler, Lara Lima de Oliveira Paiva, Laura 24 
dos Santos Tavares, Lívia Ferreira de Carvalho, Thomas Roland Hoag, e o servidor técnico-25 
administrativo Weverton José Carvalho de Oliveira. O presidente do conselho iniciou a 26 
reunião com o item 1 da pauta, informes. A despeito dos concursos para professores 27 
substitutos e efetivos do Reuni, para os cursos que participaram deste, restam três vagas para 28 
Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Biblioteconomia. As áreas têm que enviar as 29 
normas complementares o mais rapidamente possível, pois o edital tem que ficar aberto por 30 
quarenta e cinco dias, e considerando que 2010 é um ano eleitoral, a homologação dos 31 
resultados deve ocorrer até trinta e um de março. Embora seja um processo simplificado, os 32 
concursos para professores substitutos também já podem ser realizados em novembro e 33 
dezembro. Quanto ao III Encontro de Pesquisa em Comunicação e Cidadania, em parceria 34 
com a Universidade Católica de Goiás (UCG), informou-se que este ocorrerá no período de 35 
dez a doze de novembro, e focará a regulação da comunicação sob a perspectiva da cidadania. 36 
A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer ressaltou a importância da participação de 37 
todos. Dentre as presenças confirmadas, citam-se os professores Wilson Gomes (UFBA) e 38 
Marcos Bitelli (PUC/SP). O professor Goiamérico Felício Carneiro dos Santos lembrou a 39 
iminência do 1º Seminário de Mídia e Cultura, em parceria com a FAV, a ser realizado nos 40 
próximos dias doze e treze de novembro, também com a participação de nomes importantes 41 
como Lúcia Santaella (PUC/SP) e Gisela Castro (ESPM/SP). O relatório pós-evento da IV 42 
FEICOM, segundo a professora Simone Antoniaci Tuzzo, indicou trezentos e quarenta e nove 43 
inscritos, além dos participantes que não efetivaram inscrições, contabilizando, dessa forma, 44 
aproximadamente quatrocentas e cinqüenta pessoas, e houve onze patrocinadores.  A referida 45 
professora acrescentou que foi um evento que se pagou, mas que só foi possível pelo 46 
envolvimento de todos. Agradeceu ao diretor da FACOMB pela confiança depositada na 47 
comissão, lembrando que nela havia docentes recém-chegados à unidade. O presidente do 48 
Conselho estendeu seus agradecimentos a toda equipe, afirmando ter sido um evento que 49 
deixas marcas positivas, principalmente por ter conseguido envolver e integrar estudantes, 50 
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professores, servidores e pesquisadores de diversas áreas. Com esse legado – acrescentou –, a 51 
Feicom se firma como um evento anual da unidade. Quanto ao relatório pós-evento do X 52 
EREBD, a professora Maria de Fátima Garbelini informou que estiverem presentes de cento e 53 
oitenta a duzentos participantes, com estudantes provenientes de vários estados, inclusive do 54 
Sudeste, Norte e Nordeste. O presidente do Conselho também agradeceu e elogiou a comissão 55 
organizadora pela realização do evento. Em seguida, o professor Lisandro Nogueira lembrou 56 
o retorno da professora Maria Francisca Magalhães Nogueira, que tão bem defendeu sua tese 57 
de doutorado, recentemente. A professora recebeu os parabéns dos membros do Conselho e as 58 
boas-vindas do diretor da FACOMB. Na oportunidade, a professora agradeceu aos colegas 59 
que aqui ficaram trabalhando no seu lugar para que fosse possível a sua qualificação, desta 60 
forma disse estar ainda melhor preparada para desempenhar suas atividades docentes. 61 
Finalizando os informes, a professora Divina Eterna V. Marques divulgou o processo 62 
eletrônico de avaliação do docente pelo discente, no período de três a quinze de novembro. 63 
Algumas opiniões contrárias ao novo procedimento levaram a professora Divina Eterna V. 64 
Marques a esclarecer que, como o questionário atualmente utilizado pela FACOMB não era 65 
um bom modelo, procuraram a PRODIRH e foram informados que já estava em estudo a 66 
adoção de um modelo único para a universidade, com preenchimento on-line. Os membros do 67 
Conselho questionaram a metodologia adotada no processo de avaliação, a falta de discussão 68 
no âmbito da unidade acadêmica e a lentidão no lançamento dos dados no sistema eletrônico. 69 
O professor Lisandro Magalhães Nogueira lembrou os questionamentos feitos em sessões do 70 
Conselho Universitário nos anos 1990. Após intensa discussão, o presidente fez os dois 71 
encaminhamentos solicitados. O professor Luiz Antônio Signates Freitas propôs que a 72 
FACOMB recusasse imediatamente esta avaliação, mantendo-se a que vinha sendo feita na 73 
unidade. O professor Daniel Christino fez outra proposta: que a decisão sobre a avaliação 74 
fosse tomada após uma discussão mais aprofundada com os representantes da CAVI, pois, 75 
dessa forma, os docentes terão mais embasamento para, eventualmente, refutar a nova 76 
proposta. Ficou aprovada a primeira proposta, por maioria de votos. Seguiu-se ao item 2 da 77 
pauta, aprovação, por unanimidade, da ata da reunião do dia sete de outubro. Na seqüência, 78 
item 3, apreciação de processos. O relatório final de afastamento para pós-graduação da 79 
professora Maria Francisca Magalhães Nogueira, com relato da professora Divina Eterna V. 80 
Marques, foi aprovado por unanimidade. A prorrogação de afastamento para pós-graduação 81 
da professora Lindsay Borges, com relato da professora Simone Antoniaci Tuzzo, também foi 82 
aprovado por unanimidade. O processo para apreciação do relatório semestral e prorrogação 83 
de afastamento para pós-graduação do professor Carlos Eduardo V. A. Soares, relatado pelo 84 
professor Daniel Christino, foi aprovado por unanimidade. A alteração de carga horária para 85 
DE e respectivo plano de trabalho do professor Goiamérico Felício Carneiro dos Santos foram 86 
aprovados por unanimidade. Sobre o item 4, mobilização para o ENADE, o presidente do 87 
Conselho ressaltou a sua importância para os cursos e também para os estudantes, e lembrou 88 
que os alunos que não fizeram o exame não recebem o diploma de graduação. Assim, decidiu-89 
se pela ampla divulgação do ENADE visando mobilizar os estudantes da FACOMB. Seguiu-90 
se ao item 5, normas para uma política laboratorial da FACOMB, momento em que a 91 
comissão solicitou uma maior participação dos docentes, reiterando a urgência de alguns 92 
procedimentos a fim de que o diretor da unidade possa encaminhar algumas demandas à 93 
Administração Superior. Após exposição sobre a situação dos laboratórios, o presidente 94 
solicitou que fosse encaminhado a ele as especificações necessárias dos equipamentos e 95 
softwares a serem adquiridos. A professora Angelita Pereira de Lima sugeriu que, ao conceber 96 
a política laboratorial, se pense numa articulação com as disciplinas, para que estes funcionem 97 
com uma dinâmica dentro de uma concepção pedagógica em sentido mais amplo, revertendo-98 
se em ganho para a universidade. O professor Nilton José dos Reis Rocha complementou com 99 
a parceria Magnífica-Celg, que busca implantar uma rede de internet via cabo de energia 100 
elétrica. Na oportunidade, a professora Daiana Stasiak declarou que há uma perda de 101 
produtividade em decorrência da dimensão do laboratório de Relações Públicas, um tamanho 102 
pequeno com uma demanda grande de alunos. Atualmente há dezoito computadores, foram 103 
solicitados mais dez, no entanto não tem como acomodá-los. O presidente fez alusão à 104 



possibilidade de mais uma sala de informática, cujo projeto está pronto, todavia ainda não há 105 
recursos financeiros para implementá-lo. Espera-se, porém, que para 2010 seja possível essa 106 
execução. Lembrou-se que alguns coordenadores de laboratórios já estão definidos, alguns já 107 
têm portaria de nomeação. As coordenações de cursos, juntamente com a direção, ficaram de 108 
definir os coordenadores dos demais laboratórios. O professor Juarez Ferraz de Maia 109 
parabenizou a comissão de política laboratorial pelo trabalho desenvolvido. Em seguida, o 110 
referido professor explanou sobre o item 6, dos procedimentos operacionais das apresentações 111 
dos TCC. Apresentou os novos membros da comissão: Fernanda Passini Moreno, Letícia S. 112 
Côrtes e Daiana Stasiak. Informou que a comissão dos TCC estará à disposição dos 113 
interessados na sala 11, para quaisquer esclarecimentos. Informou ainda sobre os prazos, já 114 
amplamente divulgados aos professores e estudantes. As professoras Daiana Stasiak e Letícia 115 
Côrtes vão elaborar o cronograma das apresentações. Caso seja necessária a alteração de uma 116 
banca, esta deverá ser solicitada via ofício. Os cursos entregarão o trabalho em espiral, 117 
excetuando Publicidade e Propaganda, em espiral e capa dura. O aluno deverá entregar uma 118 
cópia do TCC em arquivo pdf, gravado em CD-R. O termo de depósito será entregue ao 119 
servidor Ideltônio C. dos Santos. Seguiu-se ao item 7, mobilização para a Conferência 120 
Estadual de Comunicação (CONFECOM). Segundo o professor Luiz Antônio Signates 121 
Freitas, trata-se de um momento histórico, pois é a primeira vez que sociedade civil, o 122 
governo e as empresas são convocados para discutir políticas públicas na área de 123 
comunicação. Na FEICOM tentou-se uma etapa livre, e tendo sido possível apenas um debate, 124 
transferiu-se a Conferência Livre da CONFECOM no dia treze de novembro. Nesta 125 
circunstância, observou-se que, infelizmente, ainda não há uma efetiva participação da 126 
FACOMB em torno do evento. A etapa estadual será entre vinte e vinte e dois de novembro, 127 
de onde sairão quarenta e quatro delegados para representar Goiás na Conferência Nacional, 128 
entre os dias quatorze e dezessete de dezembro. O produto deste evento será o instrumento 129 
para definição dos rumos da comunicação no Brasil. Na seqüência, item 8, projetos de 130 
programas para a TV UFG. As propostas dos programas “ComCiência” e “Temporal” foram 131 
apresentadas pelos professores Lucivânia de Cássia Fernandes e Magno Medeiros, 132 
respectivamente. O primeiro projeto objetiva aproximar a Universidade à Comunidade, com 133 
um programa de entrevistas sobre projetos acadêmicos e pesquisas científicas, com duração 134 
de trinta minutos, composta por um apresentador, um professor pesquisador sendo 135 
entrevistado e uma pequena platéia fazendo os questionamentos. A segunda proposta elegerá 136 
temas da contemporaneidade, com objetivo de promover um intenso e profundo debate de 137 
idéias. O programa de uma hora de duração contará com um entrevistado, dois debatedores, 138 
um âncora, com a participação do auditório. Ambas as propostas de programas foram 139 
aprovadas por unanimidade. O presidente do conselho esclareceu que o fato de terem sido 140 
aprovadas não significa, necessariamente, que irão ao ar, mas que terão o endosso da 141 
FACOMB. Item 9, indicação de nomes para o Certificado de Reconhecimento UFG, ano 142 
2009. O presidente do conselho esclareceu que na última reunião do CONSUNI desse ano, o 143 
reitor entregará um certificado de reconhecimento a fim de prestigiar as pessoas que receberão 144 
prêmios no decorrer do ano. Para tanto, deve ser encaminhando os nomes e os prêmios à 145 
direção da unidade. Finalizando, com item 10, outros assuntos, a professora Ana Rita Vidica 146 
Fernandes informou que a PUC-GO solicitou parceria da UFG para a criação de um prêmio 147 
na área da publicidade. O Conselho referendou a parceria por unanimidade. Nada mais 148 
havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e 149 
aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim subscrita. 150 


