
Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e dez, reuniram-se em sessão ordinária, às quatorze 
horas, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho Diretor: 
o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do conselho, os professores Adriane Geralda 
Alves do Nascimento, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ângela Teixeira de Moraes, Arnaldo Alves 
Ferreira Junior, Camila Craveiro da Costa Campos, Conceição de Maria Ferreira Silva, Daiana Stasiak, 
Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Edson Luiz Spenthof, Flávia Martins dos Santos, Ione  
Chagas Rufino, Janaína Ferreira Fialho, Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel Bonilha Keller, Kelley  
Cristine  Gonçalves  Dias  Gasque,  Lara  Lima  Satler,  Laura  Vilela  Rodrigues  Rezende,  Lisandro 
Magalhães Nogueira, Lisbeth Oliveira, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciana Cândida da Silva, Luciano 
Alves Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Lucivânia de Cássia Fernandes, Marcilon Almeida de Mello,  
Maria  Elisa  França Rocha,  Marina  Roriz  Lousa  da Cunha,  Nilton José dos Reis  Rocha,  Rafael  de  
Almeida Tavares Borges, Rafael Franco Coelho, Rosana Maria Ribeiro Borges, Rubem Borges Teixeira  
Ramos, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Solange Maria Franco, Suely Henrique 
de Aquino Gomes, Thalita Sasse Fróes, Thomas Roland Hoag, Tiago Manieri de Oliveira e Welliton 
Carlos da Silva; representantes estudantis do curso de Comunicação Social, Jakelynne, e do mestrado,  
Mariana de Paiva Araújo;  os técnicos-administrativos  Thomaz Rodrigues Santana e Roberto Fernandes 
da Silva. Servidores ausentes, mas que apresentaram justificativas constam os docentes Ana Rita Vidica 
Fernandes,  Claudomilson  Fernandes  Braga,  Edson  Teixeira  Álvares  Júnior,  Eliseu  Vieira  Machado 
Júnior, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei Gouveia, Letícia S. Côrtes, Luiz Carlos do Carmo 
Fernandes,  Maria  de  Fátima  Garbelini,  Maria  Francisca  Magalhães  Nogueira,  Maria  Luiza  Martins 
Mendonça, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Sônia Cruz Riascos de Andrade, e o técnico-administrativo 
Moisés Justino de Melo. Não apresentaram justificativa os docentes Carlos Eduardo Vianna Aldighieri 
Soares, Eliany Alvarenga de Araújo e Luiz Antônio Signates Freitas. O presidente do conselho iniciou a  
reunião com o item 1 da pauta. Assim, informou-se sobre o Baile do Cinquentenário da UFG a ser 
realizado no dia 04 de dezembro, no Centro de Cultura e Eventos da UFG. Divulgou-se também a festa 
de confraternização natalina da FACOMB, com almoço marcado para dia 10 de dezembro, no Clube do 
Sint-UFG. Reforçou-se a entrega de documentação comprobatória dos títulos, da produção intelectual e 
das  demais  atividades  acadêmicas  e  científicas  dos  professores  nos  últimos  três  anos,  conforme 
exigência  do  MEC.  Na  reunião  dos  Núcleos  Docentes  Estruturantes  (NDE),  com  a  professora  
Sandramara Matias Chaves, decidiu-se prorrogar a data de entrega dessa documentação, na secretaria  
das coordenações de curso, para dia 17 de fevereiro de 2011.  Quanto à Avaliação de Desempenho  
Didático do Docente pelo Discente, também foi protelada para dia 22 de novembro. O discente tem 
acesso ao sistema no Portal do Aluno. Não há sanção para o aluno que não fizer a avaliação, mas o  
professor poderá ser penalizado, uma vez que é um dos critérios (peso 2) que entra na avaliação do  
docente.  Sugeriu-se, para o próximo ano, atrelar a matrícula à realização dessa avaliação. O presidente 
do conselho informou que na segunda-feira, dia 22 de novembro, das 10h30h às 14h, os laboratórios da  
FACOMB estarão disponíveis para os alunos realizarem a avaliação. O presidente do conselho solicitou  
a todos que o informassem sobre toda e qualquer premiação conquistada em 2010 pelos professores,  
servidores técnico-administrativos ou estudantes, a fim de receberem o Certificado de Reconhecimento,  
honraria a ser concedida pela Administração Central da Universidade. O presidente informou, ainda, que 
o seu projeto de pesquisa, apresentado a um edital da Fapeg, foi contemplado com recursos da ordem de 
R$ 40.000,00. Além de permitir a execução da pesquisa, o edital visa o fortalecimento do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação/Mestrado. Outro ponto tratado, segundo a professora Suely Henrique 
de Aquino Gomes, refere-se a uma solicitação dos alunos de Gestão da Informação, segundo a qual o  
curso deveria passar a ser ofertado no horário matutino. A pró-reitora afirmou não haver problema legal, 
pois teriam respaldo jurídico,  bastando que essa alteração fosse aprovada pelo Conselho Diretor do  
Instituto de Informática,  onde o curso de Gestão da Informação está lotado.  Esse entendimento foi 
acatado pelo  Conselho  Diretor  da  FACOMB.  Foi  aprovada,  ainda,  a  indicação  dos  professores  da  
FACOMB que comporão  o NDE do curso de Gestão da Informação:  Eliany Alvarenga de Araújo,  
Rubem Borges Teixeira Ramos, Suely Henrique de Aquino Gomes e Tiago Mainieri de Oliveira. Item 2,  
aprovação da ata da reunião do Conselho Diretor do dia 07 de outubro de 2010, com duas abstenções. 
Item 3, progressão horizontal da docente Maria das Graças Monteiro Castro, relatado pela professora 
Divina  Eterna  V.  Marques,  presidente   da  Comissão  de  Avaliação  Docente  –  CAD.  A progressão 
horizontal na classe de professor assistente, nível III, foi aprovada com uma abstenção. Item 4, Relatório 
final de afastamento para o doutorado do professor Carlos Eduardo V. A. Soares, relatado pelo professor  
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Daniel  Christino,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Com  efeito,  o  professor  deverá  beneficiar-se  de  
progressão vertical de assistente para adjunto. Seguiu-se ao item 5, oferta de vagas remanescentes de  
cursos  de  graduação.  Conforme  relato  pelos  coordenadores  Juarez  Ferraz  de  Maia  e  Laura  Vilela  
Rodrigues  Rezende,  há  quatro vagas  no  curso de  Jornalismo e  quatro,  em Biblioteconomia.  Oferta 
aprovada por unanimidade.  Quanto à Gestão de Informação, existem 12 vagas disponíveis, mas essa  
oferta deverá ser aprovada no Instituto de Informática. Item 6, Plano de Trabalho 2010 da professora 
Solange Maria Franco, correspondente a carga horária de 20 horas semanais. O plano foi aprovado por  
unanimidade, com a ressalva de fazer constar outras atividades referentes ao ano de 2010 e 2011. Item 7,  
afastamento para Doutorado da professora Lisbeth de Oliveira, no período de 10 de fevereiro de 2011 a 
10 de março de 2014, na Alpen Adria Universität Klagenfurt, relatado pelo professor  Juarez Ferraz de 
Maia,   foi aprovado por unanimidade. Item 8, afastamento para término de Doutorado do  professor  
Nilton José dos Reis Rocha, pelo período de um ano, a partir de 01 de março de 2011, foi aprovado por  
unanimidade. Seguiu-se ao item 9, balanço geral dos eventos integrados: V Feicom, IV Seminário Mídia 
e Cidadania e II Seminário Mídia e Cultura. A professora Lara Lima Satler agradeceu aos colegas a  
participação,  acrescentando  que  essa  construção  coletiva  faz  o  evento  mais  interessante.  Alguns 
comentários foram tecidos pelos conselheiros, ressaltando os pontos fortes e fracos dos eventos.  Os  
membros do conselho ressaltaram a importância de se manter a integração entre a graduação e a pós-
graduação para o ano que vem. O presidente do conselho afirmou que a integração é extremamente  
salutar e deverá ser ampliada e fortalecida.  Percebeu, durante os eventos, que em algumas salas havia  
apenas as pessoas que estavam apresentando os trabalhos, faltando uma maior presença dos graduandos.  
Embora normalmente isso ocorra também em outros eventos, decidiram pensar em formas de maior 
participação e envolvimento  dos alunos,  mediante  a cobrança dos professores,  data mais  propícia e 
distante dos TCCs, evitar a fragmentação dos trabalhos e comunicações científicas, agregar os conteúdos  
às disciplinas, e pensar na obrigatoriedade da presença do docente nos dias em que ele ministraria suas  
aulas. Ademais, se o professor não comparece – como foi notada a ausência de muitos –, ele acaba por 
justificar a falta dos seus alunos, além de desvalorizar o esforço da unidade na realização dos eventos  
integrados. O presidente lamentou a ausência de professores e estudantes na conferência de abertura,  
com o professor Derrick Kerckhove, da Universidade de Toronto, Canadá. Notou-se que, mesmo não 
tendo um grande público, as pessoas presentes participaram ativamente, e foram contempladas com uma 
rica discussão. No geral,  apontaram também dois obstáculos: a morosidade no depósito da verba do 
PAEP/Capes (apenas no dia 8 de novembro, dia da conferência de abertura), e os entraves burocráticos 
do  Sistema  de  Solicitação  de  Diárias  e  Passagens/SCDP.  O presidente  do  Conselho  parabenizou a 
comissão organizadora, que fez um trabalho exaustivo e não mediu esforços para o êxito dos eventos.  
Destacou também o impressionante  volume  de  trabalhos apresentados:  12 palestras,  incluindo a  de 
abertura, cinco professores de universidade de outros estados, nove oficinas e minicursos, 12 Grupos de 
Trabalho (GT), totalizando 42 trabalhos, 26 pôsteres e exposições. Frisou-se também o empenho dos 
alunos da Inova, da Simetria e do Mestrado. O presidente do conselho afirmou ter ficado satisfeito com 
a quantidade e a qualidade da produção intelectual: no total, foram mais de 150 trabalhos apresentados.  
Sugeriu  repensar  estratégias  para  fortalecer  a  participação  de professores  e  alunos.  Declarou que o 
resultado foi muito positivo, pois se conseguiu promover o diálogo entre a graduação e a pós-graduação, 
além de aprimorar a articulação entre ensino, pesquisa, extensão e cultura. Enfim, agradeceu a TV UFG 
pela cobertura jornalística e pelo apoio na confecção da camiseta da Feicom. Outra sugestão, para o  
próximo evento, refere-se à constituição da comissão organizadora logo no início do ano. No item 10,  
projetos de pesquisa e extensão, não houve solicitação para inclusão. Item 11, outros assuntos, também 
não houve pedido de inclusão. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a 
presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim 
subscrita. 
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