
Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e onze, reuniram-se em sessão ordinária, às oito horas e trinta 1 
minutos, 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 Adriane Geralda Alves do 3 
Nascimento, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Ângela Teixeira de Moraes, Carlos 4 
Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Claudomilson Fernandes Braga, Daniel Christino, Edson Teixeira Álvares 5 
Júnior, Eliany Alvarenga de Araújo, Flávia Martins dos Santos, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína 6 
Ferreira Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel 7 
Bonilha Keller, Lara Lima Satler, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia S. Côrtes, Lisandro Magalhães 8 
Nogueira, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciano Alves Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, Marcilon 9 
Almeida de Mello, Maria Flora Costa Medeiros, Marina Roriz Lousa da Cunha, Rafael Franco Coelho, Rosana 10 
Maria Ribeiro Borges, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta Santos Pereira, 11 
Simone Antoniaci Tuzzo, Solange Maria Franco, Sônia Cruz Riascos de Andrade, Thalita Sasse Fróes, Tiago 12 
Manieri de Oliveira, Camila Craveiro da Costa Campos, Conceição de Maria Ferreira Silva, Ione Chagas Rufino, 13 
Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Rafael de Almeida Tavares Borges; o representante técnico-administrativo 14 
Thomaz Rodrigues Santana e a mestranda Mariana de Paiva Araújo. Servidores ausentes, mas que apresentaram 15 
justificativas constam os docentes Edson Luiz Spenthof, Eliseu Vieira Machado Júnior, Luciana Cândida da Silva, 16 
Maria de Fátima Garbelini, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Maria Luisa Martins Mendonça, Suely Henrique 17 
de Aquino Gomes; e o técnico-administrativo Roberto Fernandes da Silva. Não apresentaram justificativa os 18 
professores Arnaldo Alves Ferreira Junior, Daiana Stasiak, Divina Eterna V. Marques, Luiz Antônio Signates 19 
Freitas, Nilton José dos Reis Rocha, Thomas Roland Hoag e Welliton Carlos da Silva. Abrindo a sessão ordinária, o 20 
presidente apresentou o calendário de reuniões do Conselho Diretor para o ano de 2011. Em seguida, teceu 21 
comentários sobre os processos seletivos do Mestrado e da Especialização, destacando o número significativo de 22 
candidatos tanto na pós-graduação stricto sensu quanto na lato sensu. Cumprimentou as professoras Ana Carolina 23 
Rocha Pessoa Temer e Simone Antoniaci Tuzzo pelo empenho na coordenação dos processos seletivos. Sobre os 24 
Laboratórios Integrados de Comunicação e Informação (Labicom), o presidente disse que os recursos para a 25 
construção da obra já foram empenhados. São recursos que totalizam R$ 1.312.776,28 (hum milhão, trezentos e 26 
doze mil, setecentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos). A empreiteira que ganhou a licitação é a Valência 27 
Engenharia. Segundo afirmou, trata-se de uma ótima notícia. Outra notícia muito boa refere-se à conclusão dos 28 
serviços de implantação do Laboratório de Relações Públicas. O laboratório de RP já está pronto, os computadores 29 
montados, a rede elétrica, inclusive o switch que estava faltando para conectar os pontos de internet, já foi instalado, 30 
resta ver quais serão os programas necessários. A rede wireless também já está funcionando no pavimento superior. 31 
Para se conectar à rede sem fio, basta colocar a senha. Está previsto a instalação de um roteador também no piso 32 
inferior. Esse só não foi colocado ainda devido a um problema na configuração. O presidente do conselho afirmou 33 
que o Centro de Aulas C não ficou pronto, conforme estava previsto. O CEGEF informou que será feito novamente 34 
um processo licitatório para a contratação de nova empresa para a conclusão da obra. Portanto, só poderão contar 35 
com o Centro de Aulas C no próximo semestre.  Na semana passada houve uma reunião emergencial com os 36 
coordenadores em exercício para realocação de salas, aproveitando de maneira mais racional as salas do prédio da 37 
FACOMB, além dos Centros de Aulas A e B. Documentações comprobatórias de produção científica e da titulação 38 
dos professores. O presidente do conselho lembrou a todos que no ano passado o prazo para entrega dos documentos 39 
era dia 10 de dezembro, mas a data-limite foi prorrogada para 17 de fevereiro. No entanto, segundo o levantamento 40 
da Secretaria Acadêmica, até a última quinta-feira nem todos os docentes haviam entregues a documentação exigida: 41 
planos de ensino de disciplina 2011, Plano de Trabalho 2011 e os diários de classe de 2010/2. O presidente cobrou a 42 
imediata entrega desses documentos. Essa é uma exigência do MEC: manter um arquivo com o currículo Lattes 43 
devidamente atualizado e com a documentação comprobatória correspondente. O presidente informou ainda que os 44 
professores Marcilon Almeida de Mello, Lara Lima Satler, Rafael Franco Coelho, Marina Roriz Lousa da Cunha e 45 
Kátia Raquel Bonilha Keller estão trabalhando no projeto de construção da nova identidade visual da FACOMB. 46 
Item 2, aprovação da ata da reunião do Conselho Diretor do dia 10/12/10. Uma vez retificada a justificativa da 47 
ausência do professor Edson Teixeira Álvares Júnior naquela data, a ata foi aprovada por unanimidade.  Seguiu-se 48 
ao item 3, Planejamento Pedagógico e Administrativo: eixos norteadores. Este ano, a semana de planejamento se 49 
concentrou nas coordenações de cursos. Conforme aprovado na última reunião do Conselho Diretor, no ano passado, 50 
adotou-se o seguinte formato: cada coordenação de curso promoveu uma discussão interna sobre questões 51 
pedagógicas e administrativas, a partir de uma pauta mínima de temas previamente definidos. O presidente do 52 
conselho, relacionou pontos considerados prioritários, divididos em dois blocos: 1) Infra-estrutura; 2) Acadêmico, 53 
administrativo e pedagógico. Em seguida, ele procedeu a uma rápida leitura dos pontos enumerados. Em relação à 54 
parte estrutural, afirmou que a construção do Labicom é prioridade máxima, acompanhar e fiscalizar todo o 55 
desenvolvimento da obra física, que será erguida entre prédio da Educação Física e Centro de Aula C. Afirmou que 56 
o início da obra deverá atrasar em virtude da escassez de mão-de-obra na construção civil.  Segundo ponto, o 57 
redimensionamento do piso superior. O projeto já está pronto, consiste na transformação de quatro salas de aula em 58 
gabinete de professores e a quinta sala em Coordenação de Estágios para os quatro cursos; os gabinetes dos 59 
coordenadores serão transformados e unificados para ter uma recepção única. Esse projeto era para ter sido 60 
executado nos primeiros meses do ano, mas o CEGEF não conseguiu concluir a licitação. Citou novamente a 61 
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implantação do Laboratório de RP como uma das prioridades. Afirmou, ainda, que adaptações físicas serão feitas 62 
nos diversos laboratórios da unidade. Serviço de pintura já começou. Wireless está instalado. A aquisição de 63 
equipamentos e outros materiais permanentes será negociada com as coordenações de curso, buscando atender as 64 
necessidades das respectivas áreas acadêmicas. Os projetos de identidade visual e sinalização também foram 65 
lembrados. Essas são obras e serviços de infra-estrutura considerados fundamentais. Ressaltou, entretanto, que 66 
outras prioridades devem surgir no decorrer do ano. Quanto às demandas acadêmicas, administrativas e 67 
pedagógicas, o presidente destacou a elaboração do projeto pedagógico do Labicom, porque esse laboratório não é 68 
só um prédio, uma mera estrutura física, mas, sobretudo, um projeto laboratorial capaz de integrar os quatro cursos 69 
da FACOMB no desenvolvimento de projetos pedagógicos conjuntos. Ou seja: requer-se que os cursos articulem 70 
esforços para uma prática laboratorial realmente integrada.  Quanto ao Projeto CT-Infra, reiterou a necessidade de se 71 
unir esforços com outras unidades de modo a se elaborar um projeto efetivamente competitivo.  Consolidação do 72 
Mestrado e fortalecimento da Especialização são essenciais. O presidente do conselho aludiu à reforma dos Projetos 73 
Pedagógicos de Cursos (PPC), os quais já estão em discussão nas respectivas coordenações. Sobre a ampliação do 74 
quadro de servidores, ele informou que terá, na próxima segunda-feira, uma reunião com o professor Jeblin, pró-75 
reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, para discutirem essa ampliação e, principalmente, 76 
para cobrar os dois servidores que eles estão devendo à unidade. Há previsão de que em março ou no mais tardar em 77 
abril já tenha os dois servidores concursados. Sobre os concursos para professor efetivo nas áreas de Publicidade e 78 
Propaganda e Biblioteconomia, declarou que em breve serão publicados os editais. Faltam ainda as normas 79 
complementares do concurso de professor para a área de Relações Públicas. A área em breve fará o 80 
encaminhamento devido em relação à vaga do REUNI que lhe cabe. A realização de concursos ainda tem gerado 81 
certa insegurança em virtude dos cortes orçamentários do governo federal. Segundo afirmou, o reitor está em 82 
Brasília para ver se o contingenciamento de gastos não chega às universidades. Afirmou que está no planejamento 83 
fazer algumas publicações (livros, revista, jornais e informativos). No semestre passado, a área de Jornalismo 84 
publicou um livro, daí a sugestão para que cada coordenação de curso faça um livro com caráter histórico. Os 85 
jornais-laboratórios também são prioridade.  Outro projeto importante para 2011 é a criação de uma Agência 86 
Experimental de Comunicação. A ampliação do número de bolsistas também é uma meta relevante. Parceria com a 87 
TV UFG, inclusive com a disponibilização de espaço para a redação.  A parceria com a Ascom, que já é muito boa, 88 
pretende-se consolidá-la. Parceria com o CEGRAF, igualmente boa, apresenta uma tendência de ser melhor ainda, 89 
uma vez que o professor José Vanderlei Gouveia prestará assessoria a este órgão. Parceria com a Rádio 90 
Universitária também é muito produtiva, mas deverá ser mais sinergética. Quanto à FEICOM e aos seminários do 91 
Mestrado (Mídia e Cidadania e Mídia e Cultura), são eventos fundamentais e, por isso mesmo, merecem tratamento 92 
prioritário. Ademais, pretende-se inserir a modalidade esportiva na programação da FEICOM. Seminário ALAIC, 93 
pretende-se trazer para a FACOMB. Melhoria dos indicadores do SICAD é uma meta primordial, já que os menos 94 
têm implicações na destinação de recursos financeiros e na alocação de recursos humanos. Melhorar o sistema de 95 
cadastramento de projetos e ações de pesquisa e extensão, pois às vezes há muita produção, mas não se cadastra,  96 
consequentemente, não será pontuada.  A reestruturação dos laboratórios é muito importante, pois também tem 97 
impacto na qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Além do mais, é um dos itens que interferem na 98 
distribuição de recursos entre as unidades acadêmicas da UFG. Ampliar a participação nos editais (Fapeg, CNPq, 99 
Capes, Finep etc.). Para a equipe que analisou os RADOC, ficou claro que deverá haver um grande esforço por parte 100 
dos professores e pesquisadores na ampliação qualitativa e quantitativa da produção intelectual, pois isso irá conferir 101 
uma pontuação alta em benefício dos docentes e da própria unidade como um todo. A área de extensão na 102 
FACOMB é forte, mas está faltando as produções correspondentes. À realização de um evento, por exemplo, deverá 103 
corresponder a produção de um vídeo, de um artigo etc. Cadastrando melhor a produção intelectual, haverá melhora 104 
nos indicadores da FACOMB. Outra coisa que interfere bastante é a relação disciplina e número de alunos por 105 
terma. Turmas com menos de cinco alunos pesa negativamente. Dito isso, o presidente do conselho solicitou aos 106 
quatro coordenadores que apresentassem uma síntese do que foi discutido durante a Semana de Planejamento, que 107 
ocorreu no âmbito das coordenações de curso.  O coordenador de Publicidade e Propaganda, professor Daniel 108 
Christino declarou que para a área seria prioridade a reelaboração do  PPC, outra seria a edição do livro, estando as  109 
professoras Kátia Raquel Bonilha Keller e Lara Lima Satler responsáveis pela publicação. Ainda, ênfase também 110 
nos projetos de pesquisa e de extensão. A professora Laura Vilela Rodrigues Rezende, coordenadora de 111 
Biblioteconomia, colocou os três pontos elencados pelo curso.  Avaliar o desempenho dos alunos na prova do 112 
ENADE, pois tiveram queda de 4 para 3, e é preciso elevar este índice. Os professores foram divididos em 113 
subgrupos para analisarem as temáticas, e de acordo com isso os alunos serão preparados para cobrir as lacunas no 114 
ENADE, melhorar práticas de ensino e, consequentemente, reformular o projeto pedagógico. Feito isto, se for o 115 
caso, poderão ser feitas palestras sobre a metodologia de ensino, buscar ajuda na Educação. Concluiu dizendo que a 116 
reunião de planejamento serviu para iniciarem as discussões. O coordenador de Jornalismo, professor Juarez Ferraz 117 
de Maia, afirmou que é prioridade da área o fortalecimento das práticas laboratoriais e a dinamização da 118 
participação na Rádio Universitária. O coordenador de Relações Públicas, professor Tiago Mainieri de Oliveira, 119 
disse que os professores da área abordaram questões centrais do curso, como a reforma do PPC e o desenvolvimento 120 
de projetos acadêmicos. Discutiram os laboratórios, questões de avaliação desempenho no ENADE. Declarou que 121 
também farão grupos de trabalhos. Segundo Mainieri, a coordenação iniciou discussões com o grupo. Definiram o 122 
destino da vaga REUNI, 40h DE, e apreciaram os planos de ensino, oportunizando a aproximação das propostas da 123 
disciplinas. Finalizando esse item, o presidente do conselho ressaltou que, como um planejamento não é algo pronto 124 
e acabado e sim um processo, ele continuará a ser alimentado nos próximos dias, nas próximas reuniões, e assim 125 
vai-se aperfeiçoando, aprimorando cada um dos pontos em discussão. Sobre o Mestrado, a professora Ana Carolina 126 



comentou sobre a seleção e informou que os mestrandos da FACOMB estão ministrando aulas em outras escolas de 127 
comunicação, portanto a pós está cumprindo o seu papel de cooperação institucional. Seguiu-se ao item 4, 128 
aprovação dos Planos de Ensino de Disciplina 2011. Os planos, previamente discutidos nas coordenações de cursos, 129 
foram aprovados por unanimidade. As eventuais pendências e ajustes deverão ser corrigidos pelas coordenações nos 130 
próximos dias. Item 5, aprovação dos Planos de Trabalho 2011. Os planos dos docentes de Publicidade e 131 
Propaganda, Jornalismo e Relações Públicas, após análise e anuência dos coordenadores dos cursos, foram 132 
aprovados por unanimidade, com a ressalva de que alguns ajustes e alterações se façam o mais rapidamente 133 
possível. Os planos de trabalho de Biblioteconomia ficaram pendentes e deverão ser aprovados na próxima reunião 134 
do Conselho Diretor. Item 6, aprovação dos RADOC 2010. Os RADOC dos cursos, após relato dos coordenadores, 135 
também foram aprovados pelo Conselho Diretor, também com a ressalva de se proceder a alguns ajustes julgados 136 
necessários. Quanto aos documentos solicitados – currículo Lattes e comprovações de títulos e publicações –, estes 137 
devem ser enviados à coordenação do curso, urgentemente, com cópia para a Secretaria Acadêmica. É necessário 138 
manter o arquivo de documentação docente rigorosamente atualizado. Portanto, os itens 4, 5 e 6 foram aprovados 139 
por unanimidade, segundo o presidente do Conselho, mas condicionados à necessidade de se proceder aos devidos 140 
ajustes. Item 7, concursos para professores efetivos: normas complementares. O presidente do conselho informou 141 
que as normas de Biblioteconomia e de Relações Públicas já haviam sido encaminhadas à PRODIRH, durante as 142 
férias, mas precisam ser referendadas pelo Conselho. Houve aprovação unânime.  Segundo a coordenadora Laura 143 
Vilela Rodrigues Rezende, a vaga originada com a exoneração da professora Kelley Cristine Gonçalves Dias 144 
Gasque, será remanejada para conversão da carga horária da professora Andréa Pereira dos Santos, de 20h para DE, 145 
restando, ainda, a abertura de concurso para uma vaga 20h. Também deliberou-se sobre a conversão de 20h para DE 146 
do professor de Relações Públicas, Claudomilson Fernandes Braga, devendo restar, portanto, uma vaga de 20h para 147 
realização de concurso público. Essas conversões de carga horária foram aprovadas por unanimidade. Nesse ponto, 148 
comentou-se que, oportunamente, poderão discutir critérios específicos para a conversão de vagas na unidade, desde 149 
que não fira a legislação da universidade.  Não obstante, manter-se-á o que já vem sendo praticado, isto é, respeito 150 
às decisões realizadas pelas coordenações de curso e deliberação pelo Conselho Diretor. Quanto às normas 151 
complementares para concurso de Relações Públicas, estas ainda serão discutidas. O professor Daniel Christino 152 
abordou as normas complementares do curso de Publicidade e Propaganda, frisando que a área definida será Teoria 153 
da Imagem e Produção Audiovisual. A professora Laura Vilela Rezende falou sobre as normas complementares do 154 
curso de Biblioteconomia, enfatizando que a vaga a ser aberta será em Tecnologia da Informação. As normas foram 155 
aprovadas por unanimidade. Item 8, concursos para professores substitutos. Aprovada por unanimidade a 156 
homologação dos resultados dos concursos para professores substitutos em que foram aprovados: Rodrigo Cássio 157 
Oliveira e Rafael Castanheira Pedroso de Moraes, na área de Fotojornalismo; Relações Públicas, Pedro Polesel 158 
Filho. Item 9, Semana do Calouro 2011. Será feita em três dias, portanto quinta-feira haverá aula normalmente. O 159 
presidente do conselho informou que a professora Nélia Del Bianco proferirá a palestra de abertura “Comunicação, 160 
Novas Tecnologias e Cidadania; o professor Antonio Briquet de Lemos dividirá a mesa-redonda com aquela 161 
professora, ocasião em que abordarão os desafios e perspectivas das novas tecnologias. Antes, porém, dessa mesa-162 
redonda, nossos professores farão a recepção aos calouros. Todos estão convidados para essa mesa de abertura. Na 163 
terça-feira, serão realizadas as reuniões específicas dos cursos. Na quarta-feira haverá o momento de 164 
confraternização dos alunos. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer pediu compreensão a todos os 165 
professores, pois no dia 14 promoverão a recepção dos mestrados. Item 10, parceria institucional com o Instituto 166 
Histórico e Geográfico de Goiás. Segundo a professora Luciene Dias, relatora do processo, trata-se de uma 167 
importante parceria, pois permitirá o desenvolvimento de projetos de interesse comum da FACOMB, do IHGG, 168 
além de outras unidades, como, por exemplo, o IESA e a Faculdade de História. Como se trata de uma parceria 169 
flexível, a FACOMB também poderá fazer propostas, enriquecendo os dois lados. Aprovada por unanimidade. Item 170 
11, projeto de pesquisa do professor Rafael de Almeida, “Experimentar o real: (re)invenções do documentário 171 
brasileiro contemporâneo”, foi aprovado por unanimidade. Outros projetos foram inseridos na pauta. Projeto de 172 
extensão “Parcerias para o sucesso”, sob coordenação da professora Kátia Raquel Bonilha Keller;  “Fazcine Clube” 173 
e “Casulo-Inova Social”, sob coordenação da professora Lara Lima Satler. Renovação do projeto de Pesquisa 174 
“Mídia, Imagem e Cidadania”, dos projetos de extensão “RP nas escolas”, “RP em Debate”, “Seminários 175 
Internacionais”, e “Seminário Mídia e Cidadania”; sob coordenação da professora Simone Antoniaci Tuzzo; 176 
“Cursinho Pré-vestibular Comunidade Faz Arte” e o “Projeto de Comunicação Sin Fronteras e Brabo”,  sob 177 
coordenação do professor  Nilton José dos Reis Rocha. Projeto “Estudo de caso da TV Brasil Central e  Projeto de 178 
pesquisa “Epistemologia da comunicação”, sob coordenação da professora Ângela  Teixeira de Moraes. Todos esses 179 
projetos foram aprovados por unanimidade. Seguiu-se ao item 12, outros assuntos. O presidente do conselho 180 
informou que, como último ponto de pauta, o professor Marcilon Almeida de Mello irá apresentar o projeto de 181 
identidade visual da FACOMB. O referido professor mostrou inicialmente o resultado dos questionários aplicados 182 
no ano passado, por meio do qual foi possível verificar como é a percepção da comunidade acadêmica em relação à 183 
FACOMB. A nova marca suscitou intenso debate. Vários membros do conselho emitiram a sua opinião a respeito da 184 
proposta apresentada. Como a questão requer maior maturidade de análise e compreensão da nova identidade visual, 185 
não houve deliberação a respeito. O presidente do conselho informou que eventuais sugestões deverão ser 186 
encaminhadas ao professor Marcilon Mello, e que a matéria voltará ao Conselho Diretor em caráter deliberativo. 187 
Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, 188 
deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim subscrita.  189 


