
Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e onze, reuniram-se em sessão ordinária, às quatorze horas, no 1 
auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho Diretor: o professor 2 
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, Andréa Pereira dos Santos, 4 
Arnaldo Alves Ferreira Junior, Claudomilson Fernandes Braga, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, 5 
Edson Luiz Spenthof, Edson Teixeira Álvares Júnior, Eliseu Vieira Machado Júnior, Goiamérico Felício 6 
Carneiro dos Santos, Ione Chagas Rufino, Janaína Ferreira Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José 7 
Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel Bonilha Keller, Lara Lima Satler, Laura Vilela 8 
Rodrigues Rezende, Letícia S. Côrtes, Lindsay Borges, Lisandro Magalhães Nogueira, Luciana Cândida da 9 
Silva, Luciene de Oliveira Dias, Marcilon Almeida de Mello, Maria de Fátima Garbelini, Maria Flora Costa 10 
Medeiros, Maria Luisa Martins Mendonça, Pedro Polesel Filho, Rafael de Almeida Tavares Borges, Rafael 11 
Franco Coelho, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta Santos Pereira, 12 
Simone Antoniaci Tuzzo, Suely Henrique de Aquino Gomes e Tiago Manieri de Oliveira; os representantes 13 
do Mestrado Lívia Marques Ferrari de Figueiredo e Kaíque Agostineti. Servidores ausentes, entretanto 14 
apresentaram justificativas, constam os docentes Camila Craveiro da Costa Campos, Carlos Eduardo Vianna 15 
Aldighieri Soares, Conceição de Maria Ferreira Silva, Daiana Stasiak, Flávia Martins dos Santos, Lívia 16 
Ferreira de Carvalho, Luciano Alves Pereira, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Maria Elisa França Rocha, 17 
Maria Francisca Magalhães Nogueira, Marina Roriz Lousa da Cunha, Rosana Maria Ribeiro Borges, Solange 18 
Maria Franco, Thalita Sasse Fróes e Thomas Roland Hoag, e os servidores técnico-administrativos Thomaz 19 
Rodrigues Santana e Roberto Fernandes da Silva. Não apresentaram justificativa os docentes Ângela 20 
Teixeira de Moraes, Eliany Alvarenga de Araújo, Luiz Antônio Signates Freitas, Lutiana Casaroli, Rodrigo 21 
Cássio Oliveira e Welliton Carlos da Silva. Abrindo a sessão ordinária, o presidente iniciou a reunião com o 22 
item 1, informes. Apresentou o novo servidor técnico-administrativo efetivo André Roberto, esclarecendo 23 
que questões ligadas a planejamento gráfico-visual deveriam ser encaminhadas à direção, pois o novo 24 
servidor desempenhará atividades relacionadas a esta área, além de audiovisual. Em seguida, o presidente 25 
informou que a antiga sala do Perro Loco – liberada com o término do projeto – estará á à disposição dos 26 
coordenadores de estágios e da CIS. Informou que a palestra do Prof. Pierre Leroux, da Université 27 
Catholique de l'Ouest, França, será no dia 28 de abril, concomitante ao Espaço das Profissões. Embora não 28 
tenha aula no período, a palestra foi mantida, visto que o conferencista não teria disponibilidade em outra 29 
data.  Prestou algumas informações sobre o Intermídias – Congresso Internacional e Feira de Comunicação, 30 
Informação e Marketing. A programação científica não está fechada, dependendo ainda de mais alguns 31 
convites e de algumas confirmações. O evento será no Centro de Eventos da UFG, e contará com 32 
conferencistas internacionais. A expectativa de público é de duas mil pessoas. A feira deverá envolver 33 
empresas e organizações governamentais e não-governamentais da área de comunicação, informação e 34 
marketing. Sobre a revista Transmídias, o servidor André Roberto apresentou a concepção gráfica planejada 35 
para a publicação, que será impressa e digital. Segundo o presidente do conselho, a revista deverá mobilizar 36 
todos os cursos da FACOMB, em torno de quatro temáticas básicas: cultura, cidadania, informação e 37 
tecnologia. Com periodicidade semestral, a linha editorial pauta-se por uma publicação mais conceitual e 38 
analítica e menos factual. A idéia é trabalhar em uma perspectiva inter e transdisciplinar, valorizando a 39 
transformações e transmutações das mídias no contexto de uma cultura em transição. Trânsito entre as 40 
mídias, além das mídias. Quanto às normas de publicação, estas ainda serão elaboradas.  A professora Suely 41 
Henrique de Aquino Gomes divulgou o site do moodle da FACOMB: www.ead.facomb.ufg.br, esclarecendo 42 
que até vinte por cento do ensino presencial pode ser a distância. Prevê-se para maio, um minicurso de 43 
capacitação, que será organizado pelo CIAR, que deverá incluir, em junho, um treinamento em lousas 44 
interativas. A professora Luciene de Oliveira Dias informou que a comissão de extensão, instituída pela 45 
FACOMB,  elegeu, mediante aplicação de critérios estabelecidos pelo edital do PROBEC, o projeto Pezinho 46 
de Jatobá para receber a bolsa a que tem direito a unidade acadêmica. Seguiu-se ao item 2 da pauta, 47 
apreciação da ata da reunião do Conselho Diretor do dia 18/03/11, aprovada com uma abstenção. Antes da 48 
apreciação dos processos, a professora Divina Eterna V. Marques, presidente da CAD, esclareceu algumas 49 
questões: a situação do docente da UFG que orienta aluno em outra instituição de ensino; o caráter 50 
facultativo da produção intelectual do professor em regime de 20h, todavia se  ele apresentar, a pontuação se 51 
eleva. Explicou que o docente será aprovado no estágio probatório atingindo média de oitenta pontos/ano; 52 
também como limite para aprovação, tem-se a avaliação do docente pelo discente e pela chefia, que não 53 
poderá ser inferior a cinco. A média final deverá ser no mínimo sete. Comentou também sobre as vantagens 54 
e desvantagens de se usar a antiga ou a nova resolução que dispõe sobre a avaliação do estágio probatório e 55 
da progressão horizontal dos professores. Em seguida, passou-se à apreciação dos processos de progressão 56 
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horizontal, relatados pela professora Divina Eterna V. Marques. Item 3, progressão horizontal para o nível II 57 
da classe de professor adjunto da professora Simone Antoniaci Tuzzo.  Item 4, progressão horizontal para o 58 
nível II da classe de professor assistente da docente Janaína Vieira de Paula Jordão. Item 6, progressão 59 
horizontal para o nível III da classe de professor assistente da docente Lindsay Borges. Incluiu-se a 60 
progressão horizontal para o nível II da classe de professor assistente da docente Marina Roriz Lousa da 61 
Cunha. Todos os processos de progressão horizontal foram aprovados por unanimidade. Item 5, progressão 62 
horizontal do professor Arnaldo Alves Ferreira Júnior. Este foi devolvido, pois houve um equívoco visto não 63 
ter cumprido o prazo correto para o interstício. Na sequência, também relatados pela professora Divina V. 64 
Eterna Marques, foram apreciados os processos de estágio probatório. Item 7 – avaliação do estágio 65 
probatório do professor Arnaldo Alves Ferreira Júnior; item 8 – avaliação do estágio probatório do professor 66 
Claudomilson Fernandes Braga; item 9 – avaliação do estágio probatório da professora Daiana Stasiak; item 67 
10 – avaliação do estágio probatório da professora Janaína Ferreira Fialho; item 11 – avaliação do estágio 68 
probatório da professora Janaína Vieira de Paula Jordão; item 12 – avaliação do estágio probatório da 69 
professora Lara Lima Satler; item 13 – avaliação do estágio probatório da professora Letícia Segurado 70 
Côrtes; item 14 – avaliação do estágio probatório do professor Luciano Alves Pereira; item 15, avaliação do 71 
estágio probatório da professora Lutiana Casaroli, foi retirado de pauta, pois ainda se encontra em diligência; 72 
item 16 – avaliação do estágio probatório da professora Marina Roriz Lousa da Cunha; item 17 – avaliação 73 
do estágio probatório do professor Marcilon Almeida de Melo; item 18 – avaliação do estágio probatório do 74 
professor Rafael Franco Coelho; item 19 – avaliação do estágio probatório do professor Rubem Borges 75 
Teixeira Ramos; item 20 – avaliação do estágio probatório da professora Simone Antoniaci Tuzzo. Incluiu-se 76 
a avaliação do estágio probatório das professoras Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Luciana Cândida 77 
da Silva, Lívia Ferreira de Carvalho e Andréa Pereira dos Santos. Todos os pareceres foram acatados, assim 78 
aprovou-se por unanimidade a avaliação parcial do estágio probatório dos docentes acima mencionados. 79 
Deliberou-se sobre nova composição da CAD: professora Lindsay Borges, membro titular; professores 80 
Arnaldo Alves Ferreira Júnior e Ana Rita Vidica Fernandes, suplentes; permanecem inalterados os 81 
professores Tiago Mainieri de Oliveira e Divina Eterna V Marques. Aprovação unânime. Seguiu-se aos 82 
processos acadêmicos. Item 21 – liberação de pré-requisito, de interesse da acadêmica Lorena Mayer Silva 83 
Nascimento; 22 – liberação de pré-requisito, de interesse do acadêmico Henrique Teixeira Silva; 23 – 84 
liberação de pré-requisito, de interesse da acadêmica Nathália Barcelos Oliveira. O parecer da área 85 
indeferindo as solicitações foi aprovado por unanimidade. Incluiu-se a solicitação da liberação de pré- 86 
requisito dos alunos Ygor Yure Ramos Matos, Rose Mendes da Silva (duas solicitações) e José Silvestre 87 
Queiroz. Este foi indeferido e aqueles foram deferidos. O conselho aprovou por unanimidade esses relator. 88 
Item 24 – Programa de Mobilidade Estudantil, de interesse do acadêmico Tiago Gebrim. Item 25 – Programa 89 
de Mobilidade Estudantil, de interesse da acadêmica Jéssica Vasconcelos Albernaz, já aprovado em ad 90 
referendum. Itens 24 e 25 foram aprovados por unanimidade. Incluiu-se a solicitação da acadêmica Luiza 91 
Mylena Costa Silva para participação no Programa de Mobilidade Estudantil, sendo aprovada por 92 
unanimidade.  Seguiu-se ao item 26 – afastamento do professor Daniel Christino para assunção de cargo no 93 
Museu da Imagem e do Som – MIS. Após justificativa do requerente, o pedido foi aprovado por 94 
unanimidade. Item 27 – homologação do nome da professora Lara Lima Satler como nova coordenadora do 95 
curso de Publicidade e Propaganda. Após aprovação por unanimidade, a professora agradeceu o apreço e a 96 
confiança dos docentes, e disse contar com o apoio de todos nessa nova função. Item 28 – Espaço das 97 
Profissões: participação dos cursos da unidade. No período do evento não haverá aulas, pois todos os espaços 98 
serão ocupados pelas salas interativas, minipalestras e outras atividades. O presidente do conselho informou 99 
que as eventuais sugestões devem ser enviadas às pessoas que estão organizando o evento. Item 29 – defesa 100 
institucional do Mestrado. Discutiu-se o recente episódio envolvendo a imagem institucional do Mestrado da 101 
FACOMB, motivado pela denúncia infundada de apadrinhamento no processo seletivo por parte de uma 102 
candidata reprovada na seleção. A lisura do processo seletivo e a seriedade dos docentes que atuam no 103 
Mestrado foram ressaltadas por diversos membros do Conselho Diretor, dentre os quais a coordenadora do 104 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Ana Carolina R. P. Temer, e os professores Goiamérico 105 
Felício C. Santos, Daniel Christino, Juarez Ferraz de Maia, Lisandro Magalhães Nogueira e Magno 106 
Medeiros. Também defenderam o Mestrado os alunos Kaíque Agostineti e Lívia Marques F. de Figueiredo, 107 
representantes estudantis do Programa.  Houve ampla discussão e a postura de confiança no processo 108 
seletivo foi reafirmada pelos membros do Conselho Diretor. Item 30 – outros assuntos. O professor Tiago 109 
Manieri de Oliveira ofereceu para apreciação o projeto de extensão “Comunicação Comunitária: Real 110 
Conquista”, sob coordenação do professor Luciano Alves Pereira. Este foi aprovado por unanimidade.  O 111 
professor Lisandro Magalhães Nogueira propôs a renovação do projeto “Cine UFG”, sob a coordenação dele 112 
próprio. A prorrogação de vigência foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa 113 
Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo 114 
presidente deste conselho e por mim subscrita.   115 


