
Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e doze, reuniram-se em sessão extraordinária,  
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  Alexandre  Tadeu  dos  Santos,  Ana  Rita  Vidica  Fernandes,  Ângela  Teixeira  de 
Moraes, Antônio Carlos Borges Cunha, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Carlos Eduardo Vianna 
Aldighieri  Soares,  Claudomilson  Fernandes  Braga,  Daniel  Christino,  Divina  Eterna  V. 
Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliani de Fátima Covem Queiroz, Eliany Alvarenga de Araújo, 
Gardene Leão de Castro Mendes, João de Melo Maricato, Juarez Ferraz de Maia, Lara Lima 
Satler,  Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia  Segurado Côrtes, Lindsay Borges, Luciano 
Alves Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Luiz Antônio Signates Freitas, Marcelo Henrique da 
Costa,  Marcilon Almeida de Mello,  Maria  de Fátima Garbelini,  Maria  Flora Ribeiro Costa 
Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Rafael Franco Coelho, Rosana Maria Ribeiro 
Borges,  Ricardo  Pavan,  Rodrigo  Cássio  Oliveira,  Rubem  Borges  Teixeira  Ramos,  Sálvio 
Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Solange Maria 
Franco,  Tiago  Manieri  de  Oliveira;  e  os  técnicos-administrativos  André  Roberto  Custódio 
Neves e Thomaz Rodrigues Santana. Servidores ausentes, mas que apresentaram justificativas 
constam  os  docentes  Adriane  Geralda  Alves  do  Nascimento,  Ana  Carolina  Rocha  Pessoa 
Temer,  Andréa  Pereira  dos  Santos,   César  Viana  Teixeira,  Édson Teixeira  Álvares  Júnior, 
Eliseu Vieira Machado Júnior, Flávia Martins dos Santos, Goiamérico Felício Carneiro dos 
Santos, Janaína Ferreira Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, Kátia Raquel Bonilha Keller, 
Lutiana Casaroli, Maria Luisa Martins Mendonça, Nilton José dos Reis Rocha e Thalita Sasse 
Fróes. Não apresentaram justificativa os docentes Daiana Stasiak, Fernanda de Souza Monteiro, 
José Vanderlei Gouveia,  Lívia Ferreira de Carvalho, Luciana Cândida da Silva, Murilo Luiz 
Ferreira,  Pedro  Polesel  Filho,  Rafael  Castanheira  P.  de  Moraes,  Sônia  Cruz  Riascos  de 
Andrade, Suely Henrique de Aquino Gomes, Thomas Roland Hoag, e o técnico-administrativo 
Robson Henrique de Amorim. O presidente do conselho iniciou a reunião com o item 1 da 
pauta, informes. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges, presidente da ADUFG Sindicato, 
prestou  esclarecimentos  sobre  as  negociações  que  envolvem  os  professores  das  IFES  e  o 
Governo Federal. Informou sobre o andamento da mesa de negociação sobre a reestruturação 
da carreira; sobre o aumento de 4% autorizado via Medida Provisória, o que levará o retroativo 
constar apenas da folha de pagamento de julho. Quanto ao indicativo de greve, a professora 
solicitou a todos que acompanhassem as notícias,  especialmente do próximo dia  26,  o que 
implicará em uma reavaliação das negociações, durante assembleia. À oportunidade, convidou 
a todos a participarem da assembleia dos professores, prevista para o próximo dia 06 de junho. 
Seguiu-se  ao  item  1,  aprovação  da  ata  da  sessão  do  Conselho  Diretor  do  dia  09/05/12; 
averiguada e feita a retificação – Faculdade - apontada pelo professor Rubem Borges Teixeira 
Ramos,  a  ata  foi  aprovada por  unanimidade.  Item 2,  proposta  de criação da Faculdade  de 
Jornalismo.  O  professor  Claudomilson  Braga  apresentou  relato  detalhado  sobre  a  matéria, 
chegando, ao final, ao seguinte parecer: passou a relatar o parecer “Diante do exposto e de  
modo objetivo, reconheço a legitimidade e a validade da proposta e, em razão das colocações  
feitas até então, cujo entendimento subsidia o parecer que se segue: A proposta não atende a  
exigência descrita no inciso II do Art. 31 do Estatuto da UFG, ou seja, não possui um curso de  
pós-graduação, stricto sensu.  Entretanto: A proposta atende a exigência descrita no inciso I  
do Art. 31 do Estatuto da UFG; e por cumprir o exigido, conforme descrito no corpo do Art.  
31.  A  criação  de  uma  unidade  acadêmica  exigirá  a  existência  de  pelo  menos  uma  das  
exigências abaixo: I – um curso de graduação e um número mínimo de 20 (vinte) professores a  
ele vinculados diretamente. Sou favorável à aprovação da proposta de criação da Faculdade  
de Jornalismo da Universidade Federal de Goiás". O professor Luiz Antônio Signates Freitas 
parabenizou o relator,  e  ,  embora  discorde  de alguns pontos,  acredita  ser  pertinente  o não 
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pertencimento exclusivo do Mestrado ao curso de Jornalismo.  Segundo ele,  nenhum curso, 
isoladamente,  poderá reivindicar  para si esse pertencimento,  uma vez que o Mestrado é de 
todos os cursos da FACOMB. Ressaltou, porém, ser relevante a participação de docentes do 
Jornalismo  no  Mestrado  em  Comunicação.  Após  essas  ponderações,  o  professor  propôs 
abreviarem  a  discussão  e  irem  diretamente  à  votação  do  parecer.  O  professor  Lisandro 
Magalhães Nogueira demonstrou a aceitação do parecerista e a concordância com o professor 
Luiz Antônio Signates Freitas,  na argumentação referente à pós-graduação  stricto sensu. Na 
oportunidade,  referindo-se a algumas rusgas, lembrou a importância  de se cultivar um bom 
ambiente de trabalho. Ainda solicitou que o diretor da unidade tomasse frente do processo de 
criação  da  Faculdade  de  Jornalismo,  argumentando  sobre  o  lado  político  das  decisões  do 
Conselho Universitário (CONSUNI). O professor Edson Luiz Spenthof também acatou o não 
pertencimento do Mestrado a algum curso específico e sim à coletividade. A professora Rosana 
Maria Ribeiro Borges também parabenizou o parecerista e sugeriu que, ao final da reunião, 
pudessem  fazer  uma  reflexão  sobre  a  proposta  de  reformulação  do  Estatuto  da  UFG.  A 
professora Laura Vilela Rodrigues Rezende afirmou que o que se leva em consideração é a 
vontade do grupo que a propõe. Sendo assim, acrescentou, é fundamental priorizar esta vontade 
do grupo e, diante de um parecer tão bem fundamentado, só restaria apoiar. O professor Luiz 
Antônio Signates Freitas solicitou a manifestação do presidente do conselho sobre a proposta 
de criação da Faculdade de Jornalismo. O presidente afirmou que a proposta suscita algumas 
dúvidas, sob o ponto de vista legal, notadamente quanto ao disposto no Artigo 31 do Estatuto 
da UFG, as quais serão dirimidas e discutidas no CONSUNI, que é o fórum adequado para 
deliberar sobre essas questões. Com relação à postura, como diretor, propôs uma reunião para 
tratar de estratégias para a discussão nas instâncias superiores. Mas esclareceu estar tranquilo 
para defender o que o Conselho Diretor deliberar em seu plenário. O professor Daniel Christino 
esclareceu que, conforme acordado na reunião anterior, os demais cursos da FACOMB tiveram 
tempo hábil, reuniram-se e concordaram ser legítima a solicitação do Jornalismo. Acrescentou 
que esta  atitude tem de ser apoiada por toda FACOMB. Não obstante,  como instituição,  a 
FACOMB  deverá  pensar  em  definir  uma  faculdade  de  comunicação  sem  o  Jornalismo 
(esclareceu que não se está excluindo o jornalismo), visto que os demais cursos estão em outro 
momento de discussão.   Após as discussões, o presidente colocou em votação o parecer do 
professor  Claudomilson  Braga,  o  qual  foi  aprovado  com  uma  abstenção.  Item  3,  outros 
assuntos. A professora Lara Lima Satler apresentou o pedido do docente Iago Pimenta Rocha 
para participação no Programa de Mobilidade Estudantil, e também do aluno Rodrigo Charu 
Rabelo, que fora aprovado em ad referendum. Os pedidos aprovados foram homologados por 
unanimidade.  A  professora  Ana  Rita  Vidica  Fernandes,  membro  do  GT das  normas  para 
participação  em eventos,  apresentou  a  proposta  da  comissão.  Acordou-se  que  os  docentes 
poderão ser atendidos até uma passagem por ano, desde que haja disponibilidade orçamentária 
e financeira na unidade acadêmica. A referida professora esclareceu que a comissão se ateve a 
normas para participação em eventos acadêmicos e científicos. Quanto às especificidades de 
cada  curso,  seriam  discutidas  e  priorizadas  pelas  respectivas  áreas.  Após  apresentação  e 
discussão,  essas  normas  internas  de concessão de diárias  e  passagens foram aprovadas  por 
unanimidade. Outro assunto, levantado pela professora  Angelita Pereira de Lima diz respeito à 
importância  da  participação dos  alunos na Comissão  de  Interação com a Sociedade  (CIS). 
Afirmou que, se a CIS esta não tiver abertura para chamar os estudantes, o projeto acadêmico 
ficará  prejudicado.  A  professora  Rosana  Maria  Ribeiro  Borges  voltou  a  ressaltar  sobre  a 
importância de as unidades discutirem a proposta do novo Estatuto da UFG. O presidente do 
conselho sugeriu acompanharem o calendário de discussões sobre essa matéria, divulgado pela 
Reitoria, e, possivelmente, comparecerem ao local para participarem desse debate. 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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