
  

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dez, reuniram-se em sessão ordinária, às quatorze horas e trinta minutos, no 1 
auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho Diretor: o professor Magno Luiz 2 
Medeiros da Silva, presidente do Conselho, os professores Adriane Geralda Alves do Nascimento, Ana Carolina Rocha 3 
Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Claudomilson Fernandes Braga, Daiana 4 
Stasiak, Divina Eterna V. Marques, Édson Teixeira Álvares Júnior, Eliseu Vieira Machado Júnior, Janaína Ferreira 5 
Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Lara Lima Satler, Laura Vilela 6 
Rodrigues Rezende, Letícia S. Côrtes, Lisbeth Oliveira, Luciano Alves Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Luiz Antônio 7 
Signates Freitas, Marcilon Almeida de Melo, Maria Elisa França Rocha, Maria Luiza Martins Mendonça, Rafael Franco 8 
Coelho, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta Santos Pereira, Sônia Cruz 9 
Riascos de Andrade, Suely Henrique de Aquino Gomes, Thalita Sasse Fróes, Tiago Manieri de Oliveira, Camila 10 
Craveiro da Costa Campos, Ione Chagas Rufino, Lívia Ferreira de Carvalho, Lucivânia de Cássia Fernandes, Solange 11 
Maria Franco. Servidores ausentes, mas que apresentaram justificativas constam os docentes Andréa Pereira dos Santos, 12 
Daniel Christino, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Maria de Fátima Garbelini, Maria Francisca Magalhães 13 
Nogueira, Marina Roriz Lousa da Cunha, Rosana Maria Ribeiro Borges, Conceição de Maria Ferreira Silva, Flávia 14 
Martins dos Santos, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Rafael de Almeida Tavares Borges e Simone Antoniaci Tuzzo, e 15 
os técnicos-administrativos Cirlene Rodrigues do Carmo, Moisés Justino de Melo e Roberto Fernandes da Silva. Não 16 
apresentaram justificativa: Ângela Teixeira de Moraes, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Denize Daudt 17 
Bandeira, Édson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, Lisandro Magalhães Nogueira, Thomas Roland Hoag e 18 
Welliton Carlos da Silva. Aproveitando a presença da equipe de Assessoria e Comunicação da UFG, o presidente do 19 
conselho propôs uma inversão de pauta, iniciando, portanto, com o item 3. A professora Silvana Coleta, mesmo ciente 20 
da necessidade de um layout mais moderno do portal da UFG, lembrou a funcionalidade deste, auferindo, em uma 21 
medição, em torno de cento e cinquenta mil acessos/mês, em média. Ainda, como atribuições desta coordenação, a 22 
professora Silvana Coleta, coordenadora de Imprensa e editora-geral do Jornal UFG, divulgou a ampliação de e-mails 23 
cadastrados, possibilitando o envio do boletim informativo da UFG a milhares de pessoas. O jornal completou quatro 24 
anos e, hoje, a versão online proporciona uma interatividade maior. Quanto ao relacionamento desta assessoria com a 25 
imprensa, segunda a professora, poderiam ser mais proativos, especialmente se esforços comuns fossem feitos no 26 
sentido de encaminharem mais sugestões de pautas. Comentou sobre o fantástico arquivo fotográfico da UFG, que 27 
conseguiram armazenar. Acrescentou que o site da ASCOM foi reformulado, e tem servido para atender as três 28 
coordenações: assessoria de imprensa, de relações públicas e de publicidade institucional.  Em seguida, o professor 29 
Venerando Ribeiro de Campos, Assessor de Relações Públicas, após breve histórico de sua trajetória pela universidade, 30 
comentou que, juntamente com o professor Magno Medeiros, começaram a trabalhar num projeto de política de 31 
comunicação traçada pela UFG, em 2005. Em seguida, expôs as atribuições da assessoria de RP, dentre as quais, 32 
primordialmente, destaca-se a atuação como elo entre os diferentes públicos. Na oportunidade, informou que se 33 
encontra em processo de elaboração uma pesquisa de opinião que, uma vez finalizada, proporcionará um amplo 34 
diagnóstico dos processos de comunicação existentes na universidade. Esta assessoria realiza o cerimonial dos eventos 35 
da UFG, apóia as unidades ou órgãos na organização de eventos e responde pelo Centro de Cultura e Eventos Prof. 36 
Ricardo Freua Bufáiçal. Neste espaço, a UFG deverá realizar cerca de 30 colações de grau por semestre. Planejam e 37 
executam eventos institucionais; coordenam as colações de grau da UFG; disponibilizam banco de dados de dirigentes, 38 
professores e servidores da UFG e autoridades externas dos órgãos federais, estaduais e municipais. Ainda respondem 39 
correspondências de autoridades; são responsáveis pelos cumprimentos aos aniversariantes; produzem material 40 
institucional da UFG; zelam pela imagem institucional da universidade; criam e mantêm programas de qualidade, 41 
proteção ambiental, atividades comunitárias e de responsabilidade social.   Em seguida, a professora Thalita Sasse 42 
Fróes, coordenadora de publicidade institucional, citou que, esta assessoria, embora exista desde 2005, só em 2008 43 
consolidou-se na UFG. A intenção inicial era mostrar à própria universidade o que o curso de Publicidade e Propaganda 44 
poderia oferecer e, mais ainda, funcionar como novo campo para este curso.  Hoje, não tem condições de atender a 45 
demanda global da universidade, atender toda expectativa da UFG. A intenção é dar visibilidade e socializar o que se 46 
constrói dentro da instituição, focar pontos institucionais e não mercadológicos. Os cursos da FACOMB são essenciais 47 
para a ASCOM. Este ano, desenvolve-se um projeto especial em comemoração aos 50 anos da UFG. Inicialmente, 48 
desenvolveram a marca, agora estão num processo diferenciado na gestão da marca, agregando elementos que não a 49 
prejudiquem. Atuam desde o processo inicial de diagnóstico para definirem a estratégia organizacional. Pretendem dar 50 
visibilidade aos resultados, mostrar o que e como está sendo produzido na Universidade no ensino, na pesquisa, na 51 
extensão e na gestão administrativa. Esclareceu-se que a Rádio Universitária, diferentemente da TV UFG, é uma 52 
concessão pública à UFG. Já a TV está vinculada à Fundação RTVE, e tem cunho educativo, público e cultural. A 53 
Rádio Universitária também desenvolve ações conjuntas com a ASCOM, a exemplo do painel “Mesa-redonda”, 54 
gravado na rádio, ao vivo, e publicado no Jornal UFG. Em seguida, a servidora Vanessa, coordenadora de Produção da 55 
TV UFG, prestou informações sobre a TV, sua estrutura organizacional e técnica.  Informou que a TV, canal 14, 56 
encontra-se em processo de negociação para ser transmitida também por um canal da NET. Esclareceu que 57 
retransmitem a programação da TV Brasil. Falou sobre os programas “Conhecendo a UFG”, “Ei!Se liga na UFG!”, 58 
"Faz o que", além de outros interprogramas. Com relação à revista UFG Afirmativa, a professora Silvana Coleta 59 
esclareceu que é voltada basicamente para uma distribuição externa, com tiragem de 2000 exemplares. Após a 60 
exposição da ASCOM, seguiu-se para o item 1 da pauta, informes. O presidente do conselho informou que as 61 
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avaliações devem ser feitas pelos discentes até o dia quinze de junho, encerrada a data ele imprimirá as avaliações para 62 
serem anexadas aos processos de estágio probatório. A propósito do Intercom Centro-Oeste, a professora Ana Carolina 63 
Rocha Pessoa Temer agradeceu a todos que direta e indiretamente contribuíram com a realização do evento. Disse que o 64 
congresso alcançou uma boa repercussão, e que a participação dos alunos da UFG foi muito positiva, alguns receberam 65 
prêmios, as oficinas tiveram que ampliar o número de vagas. As faculdades de Goiânia tiveram bastante participação, 66 
além de Brasília, Campo Grande e Cuiabá. O presidente do conselho parabenizou à comissão organizadora e também 67 
aos demais professores, servidores técnico-administrativos e estudantes que participaram das diversas atividades. Foram 68 
775 inscritos pagantes e cerca de 140 trabalhos apresentados. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer retomou 69 
afirmando a importância destes números, pois reflete nos alunos e expressa o desejo que eles têm em participar, 70 
acarretando em um grande crescimento acadêmico. A professora Ana Rita Vidica Fernandes observou que, diante das 71 
indicações conquistadas pelos alunos, deve-se pensar um apoio da unidade para viabilizar a participação no Intercom 72 
nacional. A professora Luciene de Oliveira Dias lembrou que a comissão da FEICOM ainda não começou os trabalhos, 73 
acredita ser fundamental maior participação de professores e alunos, é muito trabalho para um tempo tão curto.  A 74 
professora Lara Lima Satler informou a existência de um edital que financia eventos científicos, no entanto exige cento 75 
e vinte dias de antecedência, mas que ainda assim tentarão elaborar um projeto para pleitear este recurso. A professora 76 
Laura Vilela Rodrigues Rezende informou que repassou, via e-mail, o nome do professor Rubem Borges Teixeira 77 
Ramos como representante do curso de Biblioteconomia na FEICOM. Foram indicados os professores Lívia Ferreira de 78 
Carvalho, também de Biblioteconomia; Adriane Geralda Alves do Nascimento, Relações Públicas; Ana Rita Vidica 79 
Fernandes, Publicidade e Propaganda; Sálvio Juliano Peixoto Farias, Jornalismo. Os representantes do Mestrado e dos 80 
estudantes de graduação ainda serão definidos. Em outros informes, o presidente do conselho informou sobre a portaria 81 
no Diário Oficial da União, estabelecendo os horários de expediente durante os jogos da seleção brasileira na Copa do 82 
Mundo. Seguiu-se ao item 2, da pauta, aprovação da ata da reunião do Conselho Diretor do dia cinco de maio de dois 83 
mil e dez, por unanimidade. Item 4, processos acadêmicos e administrativos. O plano de trabalho da professora Adriane 84 
Geralda Alves do Nascimento, apresentado pelo professor Tiago Mainieri de Oliveira, foi aprovado por unanimidade. O 85 
processo de alteração da carga horária da professora Luciene de Oliveira Dias, segundo informou-se, deverá ser 86 
encaminhado novamente para o CPPD com o conteúdo já aprovado na reunião do conselho diretor, mais a inclusão da 87 
carga horária de todas as atividades desenvolvidas. O presidente do conselho esclareceu que diversos processos 88 
voltaram com a mesma solicitação. No entanto, em virtude da situação emergencial, foram aprovados os processos de 89 
Adriane Geralda e Luciene Dias de Oliveira, apenas com a ressalva de se incluir no primeiro a carga horária de todas as 90 
atividades a serem desenvolvidas. O processo da discente Adriana Sarneiro Pereira, conforme parecer do professor 91 
Tiago Mainieri de Oliveira, indeferindo a solicitação da oferta de disciplina TCC1 no período de férias, por acreditaram 92 
que o aproveitamento, em curto espaço de tempo, deixará a desejar, foi aprovado por unanimidade. Os processos dos 93 
professores Marcilon Almeida de Melo e Arnaldo Alves Ferreira Junior foram aprovados por unanimidade. Na 94 
sequencia, item 5, concurso público para professor efetivo na área de Telejornalismo e Produção Audiovisual: recursos 95 
e homologação de resultado. O presidente do conselho esclareceu que se trata de um processo em que houve recurso e, 96 
portanto, foi designado um parecerista, o professor Juarez Ferraz de Maia, que recomendou a reaplicação da prova 97 
didática. Esta, após realizada, não alterou o resultado em que foi classificada a professora Solange Maria Franco. 98 
Portanto, foi aprovada por unanimidade a homologação do resultado. Na oportunidade, o professor Juarez Ferraz de 99 
Maia pediu bastante atenção por parte das bancas examinadoras, dada à quantidade de recursos que comumente tem 100 
acontecido nas universidades. Acrescentou que haverá concurso para duas vagas de professor substituto: um na área de 101 
telejornalismo e outro na área de radiojornalismo. Sintetizou pontos essenciais das normas complementares desses 102 
concursos. O perfil dos candidatos foi aprovado por unanimidade. Na sequencia, o item 7, oferta de disciplinas para o 103 
segundo semestre de 2010. Ana Rita Vidica Fernandes apresentou as disciplinas de Publicidade e Propaganda; Laura 104 
Vilela Rodrigues Rezende, grade de Biblioteconomia; Tiago Mainieri de Oliveira, a oferta de Relações Públicas; Juarez 105 
Ferraz de Maia, Jornalismo. Aprovada a oferta de disciplina dos quatro cursos por unanimidade. O coordenador de 106 
Jornalismo acrescentou a necessidade de transformar o jornal impresso Samambaia em online. Disse ainda que cada um 107 
dos cursos assumirá uma página do jornal, portanto terão a colaboração dos outros cursos.  Seguiu-se ao item 8, 108 
Programa Estudante-Convênio de Graduação (PEC-G). Segundo os coordenadores de cursos, Biblioteconomia abrirá 109 
duas vagas; Publicidade e Propaganda, duas vagas; duas para Jornalismo, e uma para Relações Públicas. Aprovado por 110 
unanimidade. No item 9, escolha de novo representante para a CAD. O conselho indicou o nome da professora Maria 111 
Luiza Martins Mendonça, suplente, para assumir como titular da comissão. Assim, escolhe-se um suplente e aprova-se 112 
em ad referendum. Item 10, projetos de pesquisa e extensão, não houve nenhuma apreciação. Item 11, não houve outros 113 
assuntos. Antes de encerrar a sessão, o presidente do conselho deu as boas-vindas ao professor Edson Teixeira Alvares 114 
Júnior, que participa pela primeira vez deste conselho. E agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, 115 
Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente 116 
deste conselho e por mim subscrita. 117 


