
Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e onze, reuniram-se em sessão ordinária, às quatorze horas, 1 
no auditório da  Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho Diretor: o 2 
professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do conselho, os professores Andréa Pereira dos 3 
Santos, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Divina Eterna V. 4 
Marques, Édson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado Júnior, Flávia Martins 5 
dos Santos, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei 6 
Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel Bonilha Keller, Lara Lima Satler, Letícia Segurado Côrtes, 7 
Lisandro Magalhães Nogueira, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciana Cândida da Silva, Luciano Alves 8 
Pereira, Luciene de Oliveira,  Dias, Luiz Antônio Signates Freitas, Lutiana Casaroli, Maria de Fátima 9 
Garbelini, Maria Luisa Martins Mendonça, Rafael Franco Coelho, Rosana Maria Ribeiro Borges, Rubem 10 
Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci 11 
Tuzzo, Suely Henrique de Aquino Gomes, Thomas Roland Hoag, Tiago Manieri de Oliveira, Pedro Polesel 12 
Filho, Rafael Castanheira P. de Moraes, Rodrigo Cássio Oliveira, Welliton Carlos da Silva; os técnicos-13 
administrativos André Roberto Custódio Neves, Robson Henrique Soares de Amorim e Thomaz Rodrigues 14 
Santana; e a representante dos alunos do Mestrado, Lívia Marques Ferrari de Figueiredo. Servidores 15 
ausentes, mas que apresentaram justificativas constam os docentes Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana 16 
Rita Vidica Fernandes, Ângela Teixeira de Moraes, Camila Craveiro da Costa Campos, Conceição de 17 
Maria Ferreira Silva, Édson Teixeira Álvares Júnior, Fernanda de Souza Monteiro, Janaína Ferreira Fialho, 18 
Laura Vilela Rodrigues Rezende, Lindsay Borges, Maria Flora Ribeiro Costa Medeiros e Solange Maria 19 
Franco. Não apresentarem justificativa os docentes Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Marcilon 20 
Almeida de Mello, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Rafael de Almeida Tavares Borges e Thalita 21 
Sasse Fróes. Abrindo a sessão ordinária, o presidente do conselho iniciou a reunião com o item 1, informes. 22 
Apresentação dos novos professores da FACOMB: Eliani de Fátima Covem Queiroz e Marcelo Henrique 23 
da Costa. Outro ponto refere-se à palestra do professor italiano Vania Baldi, da Universidade de 24 
Aveiro/Portugal, prevista para o dia 19 de setembro. Ele é especialista na área de antropologia da educação, 25 
e vem trazendo uma experiência importante. Está vindo a convite do Laboter, Laboratório do IESA, com o 26 
apoio da FACOMB. Segundo o presidente do conselho, é muito importante que a FACOMB aprofunde 27 
esses laços de convênio internacional, pois essa internacionalização, para fins de avaliação, especialmente 28 
da pós-graduação, se reverte em muitos pontos para a unidade. Outro ponto: palestra e oficina da 29 
Especialização em Assessoria de Comunicação e Marketing. De acordo com a professora Simone Antoniaci 30 
Tuzzo, as palestras fazem parte da programação do curso – um projeto que além das aulas regulares. Assim, 31 
dia 01/10 e 22/10, dias não letivos para a Especialização, receberão Marcela Silva Cunha. Outro informe: 32 
Mostra de filmes, sob a curadoria da Coordenação do Curso de Publicidade e Propaganda. Segundo a 33 
coordenadora do curso, professora Lara Lima Satler, ocorrerão em dois locais  distintos: Mostra “Eu sou 34 
um outro você”, exibições em quintas alternadas, às 9h, na Sala 18 da Facomb/UF; Mostra “Sou... só 35 
criança”, exibições em sábados alternados, às 9h30, na Sala do Projeto de Extensão (Facomb/UFG) Pezinho 36 
de Jatobá, no Shangri-lá, bairro circunvizinho do Campus Samambaia. Aproveitando os informes, o 37 
professor Juarez Ferraz de Maia ofertou um exemplar do livro "68: a geração que queria mudar o mundo," 38 
em cuja co-autoria figura seu nome. A professora Lara Lima Satler também informou que o livro de 39 
Publicidade e Propaganda, lançado no Intermídias, está disponível na sala da Direção, pelo valor de R$ 40 
15,00. Informou-se também do prêmio Quatro Estrelas, concedido pela Editora Abril ao Curso de 41 
Jornalismo. O presidente do conselho parabenizou os cursos que conquistaram a honraria Quatro Estrelas: 42 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. Saudou também o curso de Biblioteconomia, 43 
que este ano ficou com Três Estrelas. Item 3, progressão horizontal para o nível III da classe de professor 44 
adjunto da docente Divina Eterna Vieira Marques, relatado pelo professor Arnaldo Alves Ferreira Junior, 45 
foi aprovado por unanimidade. Item  4, progressão horizontal da professora Laura Vilela Rodrigues 46 
Rezende foi retirado de pauta, pois faltava ainda um documento. Item 5, estágio probatório da professora 47 
Sônia Cruz Riascos de Andrade, relatado pela professora Divina Eterna Vieira Marques, presidente da 48 
CAD, foi aprovado por unanimidade. Item 6, normas complementares para o concurso público de professor 49 
efetivo na área de Radiojornalismo e Produção Radiofônica, em regime de dedicação exclusiva (DE). O 50 
presidente do conselho esclareceu que, ao rodar o modelo de alocação de vagas docentes, a comissão 51 
instituída para esse fim havia sinalizado com a destinação de duas vagas para a FACOMB, em regime de 52 
DE. Devido a erros no cadastramento dos dados por parte de outras unidades, o modelo foi novamente 53 
rodado, resultando em apenas uma vaga para a FACOMB.  Neste caso, irá para o Jornalismo, em virtude de 54 
aposentadoria da professora Maria Elisa Rocha França; a outra vaga seria destinada a solucionar o problema 55 
de regime de trabalho da professora Lara Lima Satler, portanto, esta ficará ainda aguardando a próxima 56 
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vaga. Quanto às normas complementares do concurso anteriormente mencionado, segundo o professor 57 
Juarez Ferraz de Maia, a formação exigida será graduação em Jornalismo e mestrado e doutorado em 58 
Comunicação ou áreas afins. Item aprovado por unanimidade.  Item 7, normas complementares para o 59 
concurso público de professor efetivo na área de Organização e Tratamento da Informação, em regime de 60 
20h,  aprovado por unanimidade. Seguiu-se ao item 8, homologação do resultado dos processos seletivos 61 
para professores substitutos: Marcelo Henrique da Costa, Murilo Luiz Ferreira, Eliani de Fátima Covem 62 
Queiroz e César Viana Teixeira. Na oportunidade, o presidente do conselho esclareceu que o conselho 63 
estava homologando apenas o resultado do concurso, pois caberia a outras instâncias a análise da 64 
documentação entregue pelos candidatos aprovados. Item 9, sede do curso de Gestão da Informação. A 65 
professora Eliany Alvarenga de Araújo fez o relato do processo, apresentando o histórico de criação do 66 
curso, as etapas de elaboração do projeto pedagógico, os diversos procedimentos adotados na tramitação do 67 
processo, e, sobretudo, os argumentos desenvolvidos no embasamento de seu parecer, que é favorável que a 68 
FACOMB sedie o curso de Gestão da Informação. Após intenso debate, com pedidos de esclarecimentos e 69 
exposição de pontos de vistas, os membros do conselho pediram para rediscutir a questão nas respectivas 70 
áreas, para posterior decisão. O presidente do conselho acatou a proposta e agendou uma reunião 71 
extraordinária do Conselho Diretor para a próxima quinta-feira, dia 23 de setembro. Item 10, licença-72 
capacitação do professor Édson Spenthof, prevista para o período de 01/10 a 30/12/11. Conforme relato 73 
favorável do professor Lisandro Magalhães Nogueira, o pleito foi aprovado por unanimidade. Item 11, 74 
representante da FACOMB no Conselho Deliberativo da Fundação RTVE.  A professora Rosana Maria 75 
Ribeiro Borges esclareceu tratar-se de um trabalho voluntário e que se exige, fundamentalmente, com a 76 
disponibilidade de comparecimento às reuniões, visto desencadear problemas para a fundação quando não 77 
há quórum. Em seguida, foi indicado e aprovado por unanimidade o nome do professor Rafael Franco 78 
Coelho. Item 12, planos de ensino de disciplina 2011/2. O presidente do conselho informou que já havia 79 
entrado na pauta anterior, mas como ainda faltavam muitos planos a serem aprovados, este item foi deixado 80 
para esta reunião. O coordenador de Jornalismo, professor Juarez Ferraz de Maia; o coordenador de 81 
Relações Públicas, professor Tiago Mainieri de Oliveira; a coordenadora de Publicidade e Propaganda, 82 
professora Lara Lima Satler, apresentaram os planos de disciplinas para 2011/2 das respectivas áreas. A 83 
professora Eliany Alvarenga de Araújo, representando a coordenação de Biblioteconomia, afirmou que 84 
ainda há alguns ajustes a serem feitos nos planos de sua área; assim daria um retorno até na segunda-feira 85 
quanto à atualização desses planos. Segundo o presidente do conselho, aprovar-se-iam os planos relatados, 86 
além daqueles que apresentavam algumas pendências, mas condicionados à entrega das correções nos 87 
próximos dias. Item 13, criação da Agência Júnior de Jornalismo “Entre Aspas”. A professora Silvana 88 
Coleta Santos Pereira esclareceu que será uma agência nos moldes da Simetria e das de Publicidade e 89 
Propaganda. Uma reunião de colegiado ainda definirá a participação específica dos estudantes de 90 
Jornalismo dentro da empresa. O regimento contemplará as peculiaridades, antes, porém, o conselho precisa 91 
referendar parar fins de encaminhamento formal. Item aprovado por unanimidade. Item 14, eventos 92 
integrados: VI Feicom; V Seminário Mídia e Cidadania; III Seminário Mídia e Cultura; III Seminário do 93 
PROCAD; TIFFU (Torneio Inter-Facombiano de Futebol Universitário). Informou-se que já foi publicada a 94 
chamada de trabalhos para a Feicom; a organização do evento já conta com Facebook, twiter e blog; 95 
alterou-se o e-mail do envio de trabalhos feicomufg@gmail.com; acrescentou-se uma quarta modalidade, 96 
este ano, a fim de atender os trabalhos de estágios. Os GTs estão sendo reorganizados. Portanto, sugestões 97 
devem ser encaminhadas nos próximos dias para o fechamento da programação. O professor José Vanderlei 98 
Gouveia lembrou que ano passado já aludira à origem da Feicom, e sugeriu debater a atuação dos docentes 99 
da FACOMB, e que apresentassem as suas produções científicas e culturais. Na sequência, sugeriu uma 100 
oficina ou curso de tipografia ligado à indústria gráfica do estado de Goiás. Foi proposta também a 101 
realização de uma oficina sobre o ambiente moodle. Ainda, com a publicação de livros, seria interessante se 102 
falar sobre as normas pertinentes. A professora Simone Antoniaci Tuzzo divulgou as atividades dos 103 
seminários do Mestrado: no período matutino ocorrerão as palestras programadas e no vespertino, os GTs, 104 
que serão três por dia. Já está na página da FACOMB o link para a chamada de trabalhos. Item 15, 105 
aprovada a oferta de disciplinas para o curso de Direção de Arte; Item 16, alteração de composição do NDE 106 
do curso de PP, que, segundo a coordenadora de Publicidade e Propaganda, passa a ser composto por: 107 
Marina Roriz Lousa da Cunha, Janaína Vieira de Paula Jordão, Lara Lima Satler, Ana Rita Vidica 108 
Fernandes e Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares. Item 17, projetos de pesquisa e extensão. Não foi 109 
oferecido nenhum projeto para apreciação, no entanto, a professora Silvana Coleta informou que o 110 
professor Marcelo Henrique da Costa assumiu como substituto da professora Marina Roriz Lousa da Cunha 111 
no projeto desenvolvido com a Secretaria Municipal de Saúde. Item 18, outros assuntos. Não foi solicitada 112 
qualquer inclusão. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata 113 
que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim subscrita. 114 
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