
Aos cinco dias do mês de março de dois mil e nove, reuniram-se em sessão ordinária, às oito horas 
e trinta minutos, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do 
Conselho Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do Conselho, professores 
Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Angelita Pereira de Lima, Divina 
Eterna V. Marques, Lisandro Maqalhães Nogueira,  Lisbeth Oliveira,  Maria Elisa França Rocha, 
Maria de Fátima Garbelini, Rosana Maria Ribeiro Borges, Ruben Dario Jiménez Candia, Silvana 
Coleta  Santos Pereira,  Suely Henrique de Aquino Gomes,  Tiago Mainieri  de Oliveira,  Thomas 
Roland Hong, Aline Soares Lima, Caroline Magalhães Pereira, Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, 
Laura  dos  Santos  Tavares,  Thalita  Franco  dos  Santos,  representante  dos  servidores  técnico-
administrativos  Thomaz  Rodrigues  Santana;  representantes  estudantis,  Aline  de  Oliveira  Leão, 
Lílian Arruda de Rezende, Milena Peixoto Nominato e Nathália Barcelos Oliveira. O presidente do 
Conselho iniciou a reunião com a aprovação da ata do dia 05/11/2008, por unanimidade. No item 2 
da  pauta  (Informes),  o  presidente   informou  que  o  orçamento  de  2009  da  Facomb  ainda  não 
definido pela  Reitoria,  embora  tenha feito  um adiantamento  de R$ 11.000,00 para despesas de 
custeio. Afirmou que já está disponível o montante de R$ 52.886,00 para aquisição de material 
permanente,  conforme orçamento  parcial  do Reuni  para 2009.  A lista  de aquisição  de material 
deverá ser enviada à Pró-Reitoria de Administração e Finanças (Proad) até o dia 31 de março de 
2009. Para tanto,  as coordenações  de cursos deverão encaminhar  suas demandas  específicas  de 
material permanente. Nas próximas semanas serão marcadas reuniões para o fechamento da referida 
lista.  O  valor  deverá  ser  dividido  entre  os  cursos  que  participam  do  Reuni.  Sobre  a  gestão 
patrimonial da universidade, a servidora Tessa Monteiro Lettieri de Faria comunicou que o sistema 
está sendo informatizado. Disse que até a próxima semana entregará a relação de bens dispostos em 
cada setor para que seja conferida, e se houver bens inservíveis, o respectivo setor deverá indicar a 
ocorrência na mesma listagem. Com a reunião de todas estas listas será elaborado um relatório para 
o DMP a fim de que se possa retirar os inservíveis desta unidade.  A servidora acrescentou que 
conta com a colaboração de todos, uma vez que qualquer remanejamento de um bem deverá ser 
devidamente informado no sistema. O servidor Thomaz Rodrigues Santana alertou para problemas 
no preenchimento do SICAD, gerando manifestações por parte de alguns docentes, como Lisandro 
Magalhães Nogueira, Rosana Maria Ribeiro Borges, Suely Henrique de Aquino Gomes e Divina 
Eterna  V.  Marques,  acerca  de possíveis  deficiências  no sistema.  A professora  Divina  Marques 
sugeriu  que  o  professor  Colemar  Arruda  dê  orientações  a  respeito.  O  professor  Magno  Luiz 
Medeiros da Silva disse que no mês de março será possível fazer alguns ajustes no SICAD dos 
professores, por meio do login do diretor. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer divulgou 
o lançamento do livro “Para entender as teorias da comunicação”, na quinta-feira, dia 12 de março, 
na Livraria da Editora UFG. Posteriormente, fará o lançamento também no Café Intercom, no Hotel 
Serras  de  Goyas.  O  professor  Magno  Luiz  Medeiros  da  Silva  parabenizou  a  participação  dos 
docentes envolvidos nos concursos públicos para professor efetivo, reconhecendo seu empenho e 
seriedade.  Na  sequência,  item  3  da  pauta,  foram  homologados  as  bancas  examinadoras  e  os 
resultados  dos  concursos  para  professor  da  Facomb.  Foram  aprovados  três  docentes  de 
Biblioteconomia: Andréa Pereira dos Santos, Arnaldo Alves Ferreira Junior e Sônia Cruz Riascos 
de Andrade; dois de Relações Públicas: Claudomilson Fernandes Braga e Lana D´Avila Campanela; 
três de Jornalismo: Ângela Teixeira de Moraes, Maria Flora Costa Ribeiro e Sálvio Luciano Peixoto 
Faria;  Luciane de Oliveira Dias, aprovada em Jornalismo Impresso, está aguardando decisão sobre 
recurso interposto  por  um dos  candidatos.  No Item 4,  tratou-se da  homologação  do pedido de 
afastamento  do  professor  Luiz  Signates  para  cursar  pós-doutorado.  A professora  Ana Carolina 
Rocha Pessoa Temer esclareceu que o afastamento faz parte de um programa da Capes – o Procad 
–, que prevê intercâmbio com a Unisinos, possibilitando que uma aluna do Mestrado faça uma 
disciplina naquela universidade.  O período, a princípio,  é de seis meses, podendo haver ou não 
prorrogação. A professora reiterou as vantagens do programa, uma vez que ele vai com todos os 
benefícios e traz recursos de volta, além disto, ele tem substituto legal, logo não prejudicará o curso. 
O referido afastamento foi aprovado por unanimidade. Seguiu-se o item 5, acerca do requerimento 
de  recurso  referente  ao  concurso  para  professor  na  área  de  Jornalismo  Impresso,  em  que  a 
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professora  Silvana  Coleta  Santos  Pereira  esclareceu  o  novo  cálculo  de  média  final   para 
classificação,   em que resultado permaneceu inalterado,  com diferença  apenas de pontuação.  O 
parecer da professora Silvana Coleta Santos Pereira foi  aprovado por unanimidade.  No Item 6, 
sobre a Semana do Calouro e o início do semestre letivo de 2009, após sugestões, foram incluídas à 
programação  reuniões  específicas  dos  cursos/habilitações  para  explanação  sobre  o  currículo,  as 
normas os procedimentos acadêmicos, além de confraternização com os professores da FACOMB. 
O questionamento da professora Suely Henrique de Aquino Gomes, acerca dos três palestrantes 
serem da área de comunicação, foi esclarecido pelo presidente do Conselho, uma vez que diversos 
nomes foram sugeridos em reunião para definir  a programação.  Além disso,  alguns professores 
recusaram o convite por conta do início de aulas em suas respectivas instituições. Ficou registrada a 
sugestão de um palestrante para cada curso na próxima calourada. No item 7 da pauta, sobre a 
constituição de Comissão de Seleção do Curso de Especialização em Docência do Ensino Superior 
em Comunicação, a professora Rosana Maria Ribeiro Borges sugeriu que fossem escolhidos seis 
nomes para participarem do processo seletivo. Foram definidos os seguintes nomes: Rosana Maria 
Ribeiro Borges, Angelita Pereira de Lima, Aline Soares Lima, Silvana Coleta, Lisandro Magalhães 
Nogueira,  Suely  Henrique  de  Aquino  Gomes  e  Maria  Luiza  Martins  Mendonça.  A  comissão, 
aprovada  por  unanimidade,  deverá  ter  portaria  de  nomeação.  Item  8,  aquisição  de  material 
permanente (recursos do Reuni), conforme abordado no item 2, esta será ainda finalizada a partir de 
reuniões com as Coordenações de Cursos. Item 9, apreciação de processos, ficou decidido adiar 
essa  pauta  para  a  próxima  reunião  do  Conselho  Diretor.  No  item  10,  Programa  de  Gestão 
Estratégica  (PGE)  da  FACOMB,  a  professora  Maria  de  Fátima  Garbelini  sugeriu  incluir  um 
representante do DACOM e um servidor técnico-administrativo. O professor Lisandro Magalhães 
Nogueira ponderou não ser necessário, pois num primeiro momento um maior número de pessoas 
poderia  comprometer  a  celeridade  do  processo.  Optou-se  pelo  procedimento  de  a  comissão 
sistematizar o PGE e, só então, discutir com professores, alunos e técnico-administrativos. Desta 
forma, quando alcançar o Conselho Diretor já estará sistematizado. Finalizando, em outros assuntos, 
abordou-se  a  necessidade  de  verificação  da  (re)distribuição  de  gabinetes,  ocasião  em  que  o 
professor  Lisandro  Magalhães  Nogueira  disse  que  Maria  Flora  Ribeiro  Costa  Medeiros não 
precisará de sala, pois, como suplente, utilizará a sala da Comissão de Interação com a Sociedade 
(CIS). A propósito, o nome da professora  Maria Flora Ribeiro Costa Medeiros foi aprovado por 
unanimidade como suplente na CIS. O servidor Thomaz Rodrigues Santana, acerca das condições 
de  trabalho,  reclamou  da morosidade  na instalação  de aparelho  de  ar  condicionado  na  sala  do 
Mestrado. Ainda em outros assuntos, a professora Ana Rita Vidica Fernandes questionou as vagas 
para monitoria. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer afirmou que existe prazo para uma 
repescagem de vagas, e esclareceu que a Coordenação de Jornalismo buscou, no ano passado, mais 
vagas junto à CPPD. Acerca do projeto de identidade visual da Facomb, o presidente do Conselho 
esclareceu que a professora Ana Rita Vidica Fernandes está coordenando o projeto de intervenção 
visual  da  unidade.  A  professora  Rosana  Maria  Ribeiro  Borges  apresentou  aos  membros  do 
Conselho  o  servidor   Roney  Aires,  que  atuará  na  secretaria  do  curso  de  Especialização  em 
“Docência  no  Ensino  Superior  em comunicação”.   Ficou  acordado  que  a  partir  das  próximas 
reuniões deste Conselho, nas atas, constarão, além do nome dos presentes, também dos ausentes e 
respectivas  justificativas,  quando  for  o  caso.  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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