
Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e nove, reuniram-se em sessão ordinária, às 1 
quatorze horas, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros 2 
do Conselho Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do Conselho, os 3 
professores Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Andréa Pereira 4 
dos Santos, Ângela Teixeira de Moraes, Angelita Pereira de Lima, Arnaldo Alves Ferreira 5 
Junior, Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna V. 6 
Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliseu Vieira Machado Júnior, Fernanda Passini Moreno, 7 
Fernanda de Souza Monteiro, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Juarez Ferraz de Maia, 8 
Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Lara Lima Satler, Letícia S. Côrtes, Lisbeth Oliveira, 9 
Luciene de Oliveira Dias, Luiz Antônio Signates de Freitas, Maria Elisa França Rocha, Maria 10 
de Fátima Garbelini, Maria Flora Costa Medeiros, Nilton José dos Reis Rocha, Sônia Cruz 11 
Riascos de Andrade, Rafael Franco Coelho, Rosana Maria Ribeiro Borges, Sálvio Juliano 12 
Peixoto Farias, Simone Antoniaci Tuzzo, Silvana Coleta Santos Pereira, Suely Henrique de 13 
Aquino Gomes, Thalita Sasse Fróes, Tiago Mainieri de Oliveira, Thomas Roland Hoag, Aline 14 
Soares Lima, Thalita Franco dos Santos; os representantes dos servidores técnico-15 
administrativos: Cirlene Rodrigues do Carmo, Moisés Justino de Melo e Thomaz Rodrigues 16 
Santana; os representantes estudantis Bruno Pedroso Lima Silva e Danilo Camilo Costa. Dos 17 
servidores ausentes que apresentaram justificativas citam-se os professores Eliany Alvarenga 18 
de Araújo, Janaína Vieira de Paula Jordão, Lisandro Magalhães Nogueira, Maria Luiza 19 
Martins Mendonça, Marina Roriz Lousa da Cunha, Ruben Dario Jiménez Candia, Cícero 20 
Josinaldo da Silva Oliveira, e o técnico-administrativo Dustan Oeven Gontijo Neiva. Não 21 
apresentaram justificativa os docentes Denize Daudt Bandeira, Lara Lima de Oliveira Paiva, 22 
Laura dos Santos Tavares, e o técnico-administrativo Weverton José Carvalho de Oliveira. O 23 
presidente do conselho, professor Magno Medeiros, antes de iniciar a pauta, informou que a 24 
UFG decidiu não adiar o início das aulas em virtude da gripe A (H1N1), ou gripe suína, como 25 
ocorreu em algumas capitais do país. Segundo as autoridades sanitárias e os especialistas da 26 
UFG, tal medida não seria necessária. Não obstante, repassou a campanha da UFG de 27 
prevenção. Em seguida passou ao item 1 da pauta, informes. Das obras e serviços (reforma do 28 
estúdio de RTV, marquise, calçadas, pintura e outros). As obras do estúdio serão finalizadas 29 
em trinta ou quarenta dias, a marquise de acesso ao estacionamento e a calçada já estão em 30 
andamento; também já foi realizada a pintura em alguns espaços da FACOMB. Como 31 
Resultado do Edital Finep/CNPQ/CT-Infra, foi aprovado a destinação de mais de um milhão 32 
de reais em recursos para implantar o Media Center. O projeto, capitaneado pela FAV, tem os 33 
seguintes parceiros: FACOMB, EMAC e Instituto de Informática. Um novo prédio será 34 
construído para abrigar o desenvolvimento de pesquisas em mídias digitais, principalmente 35 
interativas. A colação de grau dos formandos de 2009-1, segundo informou o presidente do 36 
conselho, acontecerá em uma solenidade unificada, no dia vinte e quatro de agosto. Sobre o 37 
Intercom, a professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer informou que a logomarca está em 38 
desenvolvimento, e assim que houver uma definição passará aos membros do conselho. 39 
Salientou que a UFG fez a locação de um ônibus, que atenderá prioritariamente as pessoas 40 
que vão apresentar trabalho no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, em 41 
Curitiba. A propósito da Feicom, a professora Simone Antoniaci Tuzzo esclareceu que o 42 
edital está praticamente fechado. Disse que a comissão científica está avaliando os trabalhos 43 
inscritos no evento, e acrescentou que sugestões podem ser encaminhadas à comissão 44 
organizadora. A professora esclareceu, ainda, que a entrada dos alunos não será vetada, caso 45 
não tenham feito as inscrições para os GTs, todavia não terão direito aos certificados. 46 
Acrescentou que as publicações constarão nos anais do evento. O acadêmico Danilo, 47 
representante do Festival Perro Loco 3, divulgou a programação cultural do evento, que será 48 
realizado de vinte e cinco a trinta de agosto, conforme indicado no site 49 
<www.perroloco.com.br>. Solicitou aos docentes a possibilidade de liberarem os alunos para 50 
participarem de algumas atividades do festival. Quanto ao EREBD, a comissão organizadora 51 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA  
FACULDADE DE  COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA,  DIA 11/08/2009 



está trabalhando na busca de patrocinadores. O encontro ocorrerá de trinta de outubro a dois 52 
de novembro. O IV Colóquio Internacional Brasil-Bolívia (BraBo), segundo o professor 53 
Nilton José dos Reis Rocha, será de vinte e seis a vinte e nove de agosto, paralelo ao Perro 54 
Loco, e contará com palestras e oficinas abordando a temática “cinema documentário”. Sobre 55 
a Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), a professora Lisbeth Oliveira informou 56 
que as reuniões ocorrem sempre às quartas-feiras, às19h, no Centro Cultural Cara Vídeo, na 57 
Av. 83, no Setor Sul. Salientou que há um questionamento acerca do orçamento para 58 
realização da conferência. A referida professora sugeriu um revezamento entre os docentes a 59 
fim de acompanharem as discussões mais de perto.  A professora Angelita Pereira de Lima 60 
divulgou o debate “Jornalistas debatem Jornalismo: a formação universitária e a 61 
regulamentação da profissão”. Segundo a professora, a realização de um evento mensal, além 62 
de envolver o público interno, propicia discussões sobre as perspectivas da profissão. A 63 
calourada, promovida pelo DCE e pelos Centros Acadêmicos da UFG, com o apoio da 64 
ADUF, será de dez a quatorze de agosto. Segundo a professora Rosana Maria Ribeiro Borges, 65 
vice-presidente da ADUFG, os associados podem retirar gratuitamente na sede da ADUFG o 66 
ingresso para o show, na sexta-feira, dia quatorze de agosto. A professora também aludiu à 67 
possibilidade de ressarcimento do pagamento dos planos de saúde privados. Para tanto, os 68 
servidores públicos federais devem encaminhar a documentação exigida ao Departamento de 69 
Pessoal da UFG. Conforme sugestão do professor Rafael Franco Coelho, a exemplo da FAV, 70 
a adoção dos diários mais simples foi bem recebida. Segundo o presidente do Conselho, os 71 
docentes poderão imprimir os diários a partir do Portal do Servidor. A FACOMB 72 
providenciará as capas dos diários junto ao CEGRAF.  Segue-se ao item 2 da pauta, com a 73 
apreciação e aprovação, com uma abstenção, da ata da reunião do dia dois de julho de 2009. 74 
No item 3, Processos da CAD, conforme leitura feita pela professora Maria de Fátima 75 
Garbelini, os docentes Andréa Pereira dos Santos, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Fernanda 76 
Passini Moreno, Fernanda de Souza Monteiro, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque e 77 
Sônia Cruz Riascos de Andrade tiveram seus planos de trabalho aprovados por unanimidade. 78 
Ainda, a exposição dos planos de trabalho dos docentes Claudomilson Fernandes Braga, 79 
Daiana Stasiak, Rafael Franco Coelho e Simone Antoniaci Tuzzo foi feita pelos respectivos 80 
docentes e aprovados por unanimidade. Quanto ao processo de interesse da professora Thalita 81 
Sasse Froés, relatado pela professora Divina Eterna V. Marques, foi aprovado por 82 
unanimidade o parecer favorável à progressão horizontal, nível III, na classe de professor 83 
assistente. A progressão horizontal, nível II, na classe de professor adjunto, da professora 84 
Divina Eterna V. Marques já havia sido aprovada na reunião do dia seis de maio e, agora, 85 
segue para encaminhamento à CPPD. No item 4, sobre a organização e apresentação dos 86 
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), o professor Juarez Ferraz de Maia solicitou que, no 87 
momento do depósito do trabalho, fosse indicado os dias que os docentes estariam 88 
impossibilitados, pois os contratempos ocorridos, como na última apresentação, não serão 89 
mais aceitos.  Complementando, a professora Aline Soares sugeriu alguns pontos para 90 
melhorar as atividades relacionadas ao TCC, como informar aos alunos sobre o formato dos 91 
trabalhos, envolver mais servidores no apoio operacional, e divulgação de informações 92 
pertinentes no site da FACOMB. Ainda, incluir na ficha espaços para identificação de área 93 
temática e disponibilidade do docente, conforme sugestão da professora Ana Rita Vidica 94 
Fernandes. A coordenadora de Biblioteconomia, professora Suely Henrique de Aquino 95 
Gomes, afirmou que discutirá com a comissão dos TCCs sobre os procedimentos para 96 
alimentar a base de dados do repositório eletrônico. Sobre as datas, o professor Juarez Ferraz 97 
de Maia informou que o termo de aceite deverá ser entregue até vinte e cinco de agosto, no 98 
período de 8h às 18h, aos cuidados do servidor Ideltônio Campos dos Santos, e o trabalho 99 
final, dia dezesseis de novembro. Seguiu-se para o item 5, homologação de resultados dos 100 
concursos para contratação de professores efetivos e substitutos, aprovado por unanimidade: 101 
Letícia Segurado Côrtes, Lutiana Casaroli e Marcilon Almeida de Melo, efetivos, e como 102 
substitutos Lucivânia de Cássia Fernandes, Ione Chagas Rufino, Luiz Carlos do Carmo 103 
Fernandes, Luciano Alves Pereira e Lívia Ferreira de Carvalho. No item 6, pedido de 104 
reconsideração de parecer sobre recurso interposto por candidato de concurso na área de 105 



Biblioteconomia, o conselho diretor aprovou por unanimidade a resposta da professora Ana 106 
Rita Vidica Fernandes. Antes, porém, a referida professora, atendendo a algumas sugestões 107 
dos conselheiros, incluirá a citação das resoluções utilizadas na argumentação. Esclareceu-se 108 
ainda que não cabe mais recurso nesta instância. A professora Ana Rita Vidica Fernandes, por 109 
questão de lisura,  prestaria informação ao candidato. Quanto ao item 7 da pauta, foram 110 
aprovados por unanimidade os seguintes projetos de pesquisa: “Tráfico de Mulheres em 111 
Goiânia: Olhares sobre as Necessidades das Mulheres Traficadas” e “Mapeamento das 112 
Políticas Públicas de Gênero em Goiás e Elaboração de Programa Integrado de 113 
Monitoramento”, sob a coordenação da professora Angelita Pereira de Lima, e “Violência 114 
Criminalizada em Goiânia, Políticas Públicas e Cidadania”, sob a coordenação do Prof. 115 
Magno Luiz Medeiros da Silva.  Projetos de extensão e cultura aprovados por unanimidade: 116 
“Proposta Educativa sobre Tráfico de Pessoas/Mulheres – Uma Construção Conjunta com a 117 
Área de Turismo em Goiás”, sob coordenação da professora Angelita Pereira de Lima, “Inova 118 
Publicidade e Propaganda”, sob a coordenação da professora Laura dos Santos Tavares, e 119 
“Café Intercom”, coordenado pela professora Rosana Maria Ribeiro Borges. Projeto de 120 
pesquisa e extensão aprovado: “I Seminário de Mídia & Cultura”, coordenado pelo professor 121 
Goiamérico Felício Carneiro dos Santos. À ocasião, a professora Ana Rita Vidica Fernandes 122 
esclareceu que a Inova Agência Experimental de Publicidade e Propaganda está cadastrada na 123 
PROEC, e deverá atender às segundas, quartas e sextas-feiras, ampliando a sua área de 124 
atuação. Foi aprovado, ainda, o projeto de extensão e cultura  “Cobertura Jornalística da 33ª 125 
Reunião Ordinária do Conseg”, com coordenação da professora Maria Flora Costa Medeiros.  126 
Igualmente aprovado o projeto de extensão envolvendo o III Café com Leitura, com a 127 
temática “Leitura: desafios e práticas para a formação do sujeito contemporâneo”, que será 128 
realizado no dia quatro dezembro, a partir das oito horas, sob a coordenação da professora 129 
Andréa Pereira dos Santos. O professor Arnaldo Ferreira Junior, falou sobre o seu projeto de 130 
extensão, financiado pelo MEC. Seguiu-se ao item 9, aprovação dos Planos de Ensino de 131 
Disciplina para 2009/2. A professora Angelita Pereira de Lima disse ser mais adequado que 132 
esses planos fossem discutidos em uma semana pedagógica de cursos. Entendendo à 133 
necessidade de se amadurecer mais a análise dos planos de disciplinas, o presidente 134 
recomendou que estes fossem aprovados, antes, pelas respectivas coordenações de cursos. 135 
Quanto ao item 10, a discussão sobre a política laboratorial da FACOMB foi adiada para a 136 
próxima reunião do Conselho Diretor. No Item 11, outros assuntos, o professor Édson 137 
Spenthof reforçou a necessidade de se implementar um espaço específico para as 138 
coordenações de estágio. O servidor técnico-administrativo Thomaz Rodrigues Santana, além 139 
de falar a respeito da sobrecarga de trabalho, expôs a necessidade de se pensar num local para 140 
depósito das teses de mestrado. O presidente do conselho deu por encerrada a reunião. Nada 141 
mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida 142 
e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho e por mim subscrita.     143 


