
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e doze, reuniram-se em sessão ordinária, às quatorze horas e 1 
trinta minutos, no auditório da  Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho 2 
Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do conselho, os professores Alexandre 3 
Tadeu dos Santos, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Antonio Carlos Borges 4 
Cunha, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, César Viana Teixeira,  5 
Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Edson Luiz 6 
Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado Júnior, Flávia Martins dos Santos, Gardene 7 
Leão de Castro Mendes, Janaína Ferreira Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, João de Melo Maricato, 8 
José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel Bonilha Keller, Lara Lima Satler, Laura 9 
Vilela Rodrigues Rezende, Letícia Segurado Côrtes, Lindsay Borges, Luciana Cândida da Silva, Luciano 10 
Alves Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, Marcelo Henrique da Costa, Maria de Fátima 11 
Garbelini, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Maria Luisa Martins Mendonça, Marina Roriz Lousa da 12 
Cunha, Murilo Luiz Ferreira, Nilton José dos Reis Rocha, Pedro Polesel Filho,Rafael Franco Coelho, 13 
Ricardo Pavan, Rodrigo Cássio Oliveira, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto Farias, 14 
Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia Cruz Riascos de Andrade, Thalita Sasse 15 
Fróes, Tiago Manieri de Oliveira; os técnicos-administrativos André Roberto Custódio Neves e Robson 16 
Henrique Soares de Amorim; e os representantes discentes Láira Cristina M. Machado, Lylia D. Queiroz, 17 
José Jair R. Bazan, Victor Hugo V. da Silva, Palloma Lopes Brasi e Iara Jardim Barbosa. Servidores 18 
ausentes, mas que apresentaram justificativas constam os docentes Édson Teixeira Álvares Júnior, 19 
Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Luiz Antônio Signates Freitas, Rosana Maria Ribeiro Borges e 20 
Suely Henrique de Aquino Gomes. Não apresentaram justificativa os docentes Adriane Geralda Alves do 21 
Nascimento, Ângela Teixeira de Moraes, Andréa Pereira dos Santos, Eliani de Fátima Covem Queiroz, 22 
Fernanda de Souza Monteiro, Lívia Ferreira de Carvalho, Marcilon Almeida de Mello, Maria Flora Ribeiro 23 
Costa Medeiros, Rafael Castanheira P. de Moraes, Solange Maria Franco e Thomas Roland Hoag. Abrindo 24 
a sessão ordinária, o presidente do conselho iniciou a reunião com o item 1, informes. Informou que o 25 
sistema de avaliação do docente pelo corpo discente já está aberto. Disse que vários eventos estão previstos 26 
para o mês de junho, apesar da greve: Intercom Centro-Oeste, Intermídias 2012 (28 a 29 de junho), Fica 27 
2012, Agro Centro-Oeste Familiar 2012, Mostra Alfred Hitchcock, Mostra Ritos de Passagem, Encontros 28 
Publicitários: Marketing Promocional, II Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira, 29 
dentre outros. À oportunidade, reiterou o convite à participação e à colaboração. Item 2, aprovação da ata 30 
da sessão extraordinária do Conselho Diretor do dia 23/05/12, por unanimidade. Seguiu-se a apreciação 31 
dos processos de estágio probatório. Item 3, avaliação parcial do estágio probatório do professor Alexandre 32 
Tadeu dos Santos. Item 4, avaliação parcial e fechamento do estágio probatório da professora Andréa 33 
Pereira dos Santos. Item 5, avaliação parcial do estágio probatório da professora Fernanda de Souza 34 
Monteiro. Item 6, avaliação parcial e fechamento do estágio probatório do professor Sálvio Juliano Peixoto 35 
Farias. Item 7, avaliação parcial e fechamento do estágio probatório da professora Simone Antoniaci 36 
Tuzzo. Relatados pela professora Divina Eterna Vieira Marques, presidente da CAD, todos esses processos 37 
de estágio probatório, itens 3, 4, 5, 6 e 7, foram aprovados com uma abstenção. Item 8, processo de 38 
progressão horizontal da professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer não foi apreciado. Item 9, 39 
progressão horizontal do docente Édson Teixeira Álvares Júnior para o nível II da classe de professor 40 
assistente, relatado pela professora Ana Rita Vidica Fernandes, membro da CAD. Item 10, progressão 41 
horizontal da docente Janaína Ferreira Fialho para o nível II da classe de professor adjunto, relatado pela 42 
professora Lindsay Borges, membro da CAD. Item 11, progressão horizontal da professora Maria de 43 
Fátima Garbelini para o nível IV da classe de professor adjunto, também relatado pela professora Lindsay 44 
Borges. Todos esses processos de progressão horizontal foram aprovados com uma abstenção. Após o 45 
relato desses processos, a professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer pediu a palavra para parabenizar 46 
os alunos que participaram do Intercom Centro-Oeste, e, de forma especial, aqueles que foram premiados. 47 
Ressaltou que esses trabalhos premiados no regional estão automaticamente classificados para 48 
apresentação no Intercom nacional. A professora Luciene de Oliveira Dias destacou a importância de ter 49 
sido autorizada a viagem de ônibus aos alunos da graduação e da pós-graduação, possibilitando a 50 
participação no evento. A professora Simone Antoniaci Tuzzo agradeceu a professora Luciene de Oliveira 51 
Dias, que acompanhou os alunos na viagem de ônibus à Campo Grande (MS). Seguiu-se ao item 12, 52 
relatório semestral de afastamento para pós-graduação do professor Rubén Darío Jiménez Candia, referente 53 
ao primeiro semestre de 2011, foi aprovado com duas abstenções, com base no parecer da professora 54 
Simone Antoniaci Tuzzo. O aluno José Jair R. Bazan informou que esta semana os alunos da UnB vieram 55 
fazer o convite para o Encontro Nacional dos Estudantes/Enecom, que ocorrerá em Brasília, no período de 56 
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13 a 23 de julho. Pediu aos docentes para estimularem a participação dos alunos. Na sequência, item 13, 57 
nova proposta para o curso de Gestão da Informação. A professora Eliany Alvarenga de Araújo fez o relato 58 
do processo, emitindo parecer favorável à alocação do curso na FACOMB, considerando os novos fatos 59 
apresentados pela proposta em tela: alocação de sete vagas de professores efetivos (DE); alocação de nove 60 
vagas de servidores técnico-administrativos; recursos financeiros de aproximadamente duzentos mil reais; 61 
constituição de novo Núcleo Docente Estruturante (NDE); reelaboração do Projeto Pedagógico do Curso 62 
(PPC); definição de novo coordenador de curso; dentre outros aspectos pedagógicos e administrativos. 63 
Diante desses novos elementos, a relatora emitiu o seu parecer: “A partir das considerações apresentadas, 64 
somos favoráveis a que a FACOMB receba o curso de Gestão da Informação e seus recursos 65 
humanos/docentes e técnico-administrativos e recursos financeiros e que as vagas para docentes sejam 66 
alocadas a partir das demandas oriundas do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do citado curso, que, por 67 
sua vez, deverá ser composto pelos cursos que originalmente participaram da formulação do projeto do 68 
citado curso (Biblioteconomia e Relações Públicas) e pelo curso de Publicidade e Propaganda, que 69 
evidenciou interesse em participar do citado Núcleo Docente Estruturante (NDE).” Após o parecer, o 70 
presidente do conselho abriu para as discussões. Diversas dúvidas foram colocadas, notadamente em 71 
relação aos investimentos e aos recursos financeiros, à alocação de professores e de técnico-72 
administrativos, ao NDE e ao PPC, à posição dos discentes do curso etc. Pontuou-se a preocupação de 73 
compartilhar os equipamentos e recursos e, ainda, a necessidade de mudança do nome da unidade. 74 
Segundo a professora Eliany Alvarenga de Araújo, hoje, 60% da matriz curricular está centrada na área de 75 
tecnologia, mas o projeto pedagógico ainda está em fase de reelaboração. Afirmou que o reflexo na matriz 76 
orçamentária decorrerá de vários fatores, entre eles a ampliação número de professores, desencadeando no 77 
crescimento de recursos; mas, em termos concretos e detalhados, segundo ela, nem o professor Orlando 78 
Afonso Valle do Amaral, da PROAD, teve tempo hábil de projetar os novos números na matriz 79 
orçamentária. A respeito de questionamentos sobre a precarização dos laboratórios, o presidente do 80 
conselho reconheceu que é preciso realmente investir mais na aquisição de equipamentos e na 81 
modernização laboratorial, mesmo porque, historicamente, a unidade tem recebido recursos financeiros 82 
insuficientes para atender à demanda crescente dos cursos. Entretanto, paulatinamente, a unidade vem 83 
melhorando a sua estrutura laboratorial, com a aquisição de novos equipamentos. Para este ano, por 84 
exemplo, a FACOMB, com apoio da Reitoria, deverá adquirir novos equipamentos de fotografia (mais de 85 
quarenta mil reais) e de audiovisual (também mais de quarenta mil reais). Acrescentou que o Labicom é 86 
um bom exemplo de que a FACOMB tem sido contemplada com recursos para além do orçamento da 87 
unidade. Após vários esclarecimentos sobre a alocação do curso de GI na unidade, a matéria foi à votação. 88 
O parecer favorável da professora Eliany Alvarenga de Araújo foi aprovado por maioria de votos. 89 
Registraram-se três votos contrários. Seguiu-se ao item 14, greve dos professores e dos técnicos-90 
administrativos. O presidente do conselho deu informes sobre a greve das três categorias: professores, 91 
técnicos-administrativos e estudantes. Este ponto de pauta também gerou muito debate: alguns docentes, 92 
embora reconheçam a legitimidade da greve, disseram preferir concluir o semestre letivo, apenas não 93 
lançariam as notas. Discutiu-se sobre as divergências entre o Andes e o Proifes, em âmbito nacional, e 94 
entre a Adufg Sindicato e o Comando Local de Greve, em âmbito local. Os representantes discentes 95 
falaram sobre o direito de greve e solicitaram um posicionamento do Conselho Diretor da FACOMB sobre 96 
a greve. Como a esta altura da sessão já não mais havia quórum, não foi possível deliberar sobre a 97 
proposta. O presidente do conselho afirmou, entretanto, que a greve é legítima e que as suas reivindicações 98 
são justas. Em função do adiantado da hora, não se apreciou os demais itens da pauta. Nada mais havendo 99 
a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser 100 
assinada pelo presidente deste conselho e por mim subscrita. 101 


