
Aos dezoito dias do mês de março 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 Magno 2 
Luiz Medeiros da Silva, presidente do conselho, os professores Adriane Geralda Alves do Nascimento, Ana Carolina 3 
Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Ângela Teixeira de Moraes, Andréa Pereira dos Santos, Arnaldo 4 
Alves Ferreira Junior, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna V. 5 
Marques, Edson Teixeira Álvares Júnior, Eliseu Vieira Machado Júnior, Flávia Martins dos Santos, Goiamérico 6 
Felício Carneiro dos Santos, Janaína Ferreira Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei Gouveia, Kátia 7 
Raquel Bonilha Keller, Juarez Ferraz de Maia, Lara Lima Satler, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciana Cândida da 8 
Silva, Lutiana Casaroli, Marcilon Almeida de Mello, Maria de Fátima Garbelini, Rafael Franco Coelho, Rosana 9 
Maria Ribeiro Borges, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta Santos Pereira, 10 
Simone Antoniaci Tuzzo, Solange Maria Franco, Thalita Sasse Fróes, Camila Craveiro da Costa Campos, Rodrigo 11 
Cássio Oliveira; representantes do Mestrado Kaíque Agostineti e Mariana de Paiva Araújo. Servidores ausentes, 12 
entretanto apresentaram justificativas constam os docentes Claudomilson Fernandes Braga, Edson Luiz Spenthof, 13 
Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia S. Côrtes, Lindsay Borges, Luciene de Oliveira Dias, Luiz Antônio Signates 14 
Freitas, Maria Elisa França Rocha, Maria Flora Costa Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Maria Luísa 15 
Martins Mendonça, Marina Roriz Lousa da Cunha, Nilton José dos Reis Rocha, Sônia Cruz Riascos de Andrade, 16 
Suely Henrique de Aquino Gomes, Tiago Manieri de Oliveira, Conceição de Maria Ferreira Silva, Ione Chagas 17 
Rufino, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Rafael de Almeida Tavares Borges e os técnicos-administrativo Thomaz 18 
Rodrigues Santana e Roberto Fernandes da Silva. Não apresentaram justificativa os docentes Eliany Alvarenga de 19 
Araújo, Lisandro Magalhães Nogueira, Luciano Alves Pereira, Thomas Roland Hoag, Pedro Polesel Filho e Welliton 20 
Carlos da Silva. Abrindo a sessão ordinária, o presidente iniciou a reunião com o item 1, Informes. Reestruturação da 21 
rede física de internet da unidade. Segundo ele, diante do emaranhado caótico de cabos no rack e para otimizar os 22 
pontos de internet, foi necessária a reestruturação da rede, motivo pelo qual não se teriam acesso à internet naquela 23 
data e na segunda-feira. Formulário de avaliação do desempenho docente. O presidente do conselho informou que 24 
foram feitas algumas modificações no formulário de avaliação do docente em estágio probatório, de modo a tornar os 25 
critérios mais claros e objetivos. Em seguida, deu à palavra a servidora técnica-administrativa Tessa M. Lettieri de 26 
Faria. Esta informou que o SICOP (Sistema de Controle de Patrimônio), implantando em 2008, tem revelado 27 
discrepâncias ano a ano, no inventário da FACOMB. O fato decorre da grande movimentação dos bens, tanto para o 28 
CEMEQ quanto internamente. Razão pela qual nenhum item deverá ser movimentado sem o devido registro no 29 
sistema. Acrescentou que os bens públicos não podem ser desmontados, salvo pelo órgão competente. O DMP é o 30 
órgão responsável por dar baixa a um bem, quando for o caso. Cerimônias de colação de grau: Biblioteconomia e 31 
Publicidade e Propaganda. O presidente do conselho comentou sobre o evento, o qual realizou-se no dia 17 de março, 32 
e lembrou que a próxima colação, dia 23 de março, será dos cursos de Relações Públicas e Jornalismo. Em seguida, 33 
sobre sugestões de livros e materiais informacionais. O presidente esclareceu que o levantamento é feito anualmente, 34 
e que este ano o prazo para encaminhamento de sugestões de aquisição de livros e materiais informacionais será no 35 
dia 31 de março. O professor Arnaldo Alves Ferreira Junior citou a pequena participação dos professores da 36 
FACOMB e solicitou que as sugestões fossem enviadas a ele, via e-mail, com a separação do material nacional do 37 
estrangeiro. São necessárias informações: referência completa, quantidade e preço. O recurso da FACOMB para essa 38 
aquisição é de R$ 29.000,00.  A professora Simone Antoniaci Tuzzo comentou que a aula inaugural da 39 
Especialização, ministrada pela professora Valéria Mendonça (UnB), ocorrida na sexta-feira anterior, foi muito 40 
interessante, assim como todo o processo seletivo. Sobre a aula inaugural do Mestrado, a professora Ana Carolina 41 
Rocha Pessoa Temer aludiu ao debate do seminário do PROCAD, em que houve a participação do professor Jairo 42 
Ferreira, da Unisinos. Comentou sobre a participação dos alunos, inclusive os da graduação, e de alguns discentes que 43 
vieram de fora. Acrescentou a relevância do tema: Metodologia da Pesquisa. Sobre os concursos públicos para 44 
professor efetivo, divulgou que as inscrições encontram-se abertas: uma vaga na área de Teoria da Imagem e 45 
Produção Audiovisual, para o curso de Publicidade e Propaganda, e outra na área de Tecnologia da Informação, para 46 
o curso de Biblioteconomia. Solicitou a todos que, na medida do possível, contribuam com a divulgação desses 47 
concursos. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges agradeceu aos docentes a presença na assembléia da ADUFG, 48 
ocorrida no dia anterior. Esclareceu que desde o ano passado discutia-se o processo de desfiliação da ANDES. Em 49 
virtude da necessidade do quórum qualificado, só agora fora possível. Portanto, a partir desta data, a ADUFG não é 50 
mais filiada à ANDES. A professora informou, ainda, que os quiosques e casas campestres já foram inaugurados na 51 
sede da entidade. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer informou que a FACOMB recebeu mais duas 52 
bolsas para o Mestrado. Ela acrescentou que a PRPPG analisa número de alunos e retenção, critério este que talvez 53 
seja o caso de se rediscutir oportunamente. O presidente do conselho informou que o prazo para as inscrições de 54 
projeto para Bolsa Permanência se encerrará no dia 31 de março. Em seguida, passou-se ao item 2, aprovação da ata 55 
da reunião do Conselho Diretor do dia 18 de fevereiro de 2011. Após a ressalva de dois projetos aprovados 56 
anteriormente, sob coordenação da professora Lara Satler, a ata foi aprovada com uma abstenção. Item 3, progressão 57 
horizontal, de interesse do professor Juarez Ferraz de Maia, relatado pela professora Divina Eterna V. Marques, da 58 
Comissão de Avaliação Docente – CAD, foi aprovado por unanimidade, para a classe de professor adjunto, nível III. 59 
Item 4, progressão horizontal, de interesse da professora Thalita Sasse Froés, relatado pela professora Divina Eterna 60 
V. Marques, foi aprovado por unanimidade, para o nível IV da classe de professor assistente. Item 5, progressão 61 
horizontal da professora Lindsay Borges, não foi apreciado. Item 6, progressão horizontal da professora Ana Rita 62 
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Vidica Fernandes, relatado pelo professor Arnaldo Alves Ferreira Junior, da Comissão de Avaliação Docente – CAD, 63 
foi aprovado por unanimidade, para a classe de professor assistente, nível II. Item 7, avaliação do estágio probatório, 64 
de interesse da professora Ana Rita Vidica Fernandes; relatado pela professora Divina Eterna V. Marques, foi 65 
aprovado por unanimidade. Neste ponto, deliberou-se sobre os membros da CAD. Permanece como presidente a 66 
professora Divina Eterna V. Marques; assume como titular a professora Ana Rita Vidica Fernandes, com a condição 67 
de que seja liberada no Núcleo Docente Estruturante (NDE); e como suplente, Rafael Franco Coelho. A nova 68 
composição da CAD foi aprovada por unanimidade. Item 8, relatório de afastamento para pós-graduação, de interesse 69 
da professora Lindsay Borges, relatado pela professora Kátia Raquel Bonilha Keller. O relatório de atividades de 70 
2010 foi aprovado por unanimidade. Na sequencia, item 9, a nova identidade visual da FACOMB. O professor 71 
Marcilon Almeida de Mello apresentou a nova logomarca. Após explicações técnicas do professor, e fundamentadas 72 
pelo parecer técnico do professor Rafael Franco Coelho, a nova identidade visual foi aprovada com sete abstenções. 73 
À ela, deve seguir-se um trabalho para uma nova  imagem institucional, segundo sugestões de membros do conselho. 74 
No item 10, os Planos de Trabalho dos professores do curso de Biblioteconomia foram aprovados por unanimidade. 75 
Antecipou-se o item 16, projeto de pesquisa “História cultural das bibliotecas escolares”, sob coordenação da 76 
professora Andréa Pereira dos Santos, o qual foi aprovado por unanimidade.  Item 11, convênio com a Secretaria 77 
Municipal de Saúde e UFG, para o desenvolvimento de projeto da Agência de Comunicação Integrada. O convênio, 78 
que devido à urgência, já fora aprovado ad referendum, agora precisaria ser referendado pelo conselho. O presidente 79 
do conselho explicou sobre as características do projeto e do termo de cooperação técnica, objeto do convênio.  A 80 
Secretaria da Saúde deverá repassar recursos da ordem de R$ 126.000,00 para 2011, podendo sofrer acréscimos até 81 
2013. O projeto de agência compreende a participação de três professores e de doze bolsistas, das áreas de 82 
Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. Foram aprovados por unanimidade o convênio e o 83 
respectivo projeto de extensão, que é coordenado pela professora Silvana Coleta Santos Pereira. Item 12, 1º 84 
Intermídias – Congresso Internacional e Feira de Comunicação, Informação e Marketing. Segundo o professor Daniel 85 
Christino, a comissão científica se reunirá nesta sexta-feira. Trata-se de uma parceria entre a Universidade e a Contato 86 
Comunicação para a realização de um grande fórum para discutir temas que envolvem as áreas de comunicação, 87 
informação e marketing. O pré-lançamento do evento ocorrerá no dia 31 de março, no Salão Nobre da Faculdade de 88 
Direito. Na ocasião, será divulgada a planta baixa de como será organizado o espaço, inclusive para a feira. Esse 89 
evento, o qual será transformado em um projeto de extensão, foi aprovado por unanimidade. Itens 13, comissão 90 
organizadora da Feicom e dos seminários do Mestrado. Embora citassem os nomes dos professores Simone Antoniaci 91 
Tuzzo, Lutiana Casaroli e Kátia Raquel Bonilha Keller  e Sálvio Juliano Peixoto, este item não foi deliberado, 92 
devendo a direção consultar os professores sobre o interesse em integrar a comissão organizadora. Seguiu-se ao item 93 
14, projeto institucional para o edital PROBEC. Informou-se que o prazo final é dia 14 de abril. Portanto, antes 94 
deverá ocorrer uma reunião com os coordenadores de projetos de extensão, com a participação da professora Luciene 95 
de Oliveira Dias, coordenadora da Comissão de Interação com a Sociedade - CIS. Na oportunidade, o grupo decidirá 96 
sobre a escolha do projeto da FACOMB a ser contemplado com uma bolsa de extensão, a partir da adoção de critérios 97 
pactuados pelos professores. Item 15, projeto de extensão “Leitura, escrita e comunicação interpessoal”, sob 98 
coordenação da professora Rosana Maria Ribeiro Borges, já aprovado em ad referendum, agora precisaria ser 99 
referendado pelo conselho. Aprovado por unanimidade. Seguiu-se ao item 17, normas e procedimentos dos 100 
Laboratórios de Fotografia. Levantou-se a falta de servidores técnico-administrativos para fazer face à demanda dos 101 
laboratórios, assim como foi observado que, com frequência, trabalhos mais complexos são repassados aos 102 
terceirizados por não existir outro servidor. Decidiu-se que o laboratório de fotografia permaneceria fechado, salvo 103 
quando estiver presente o monitor de fotografia.  O presidente do conselho lembrou que as questões administrativas 104 
poderiam ser discutidas, de forma mais aprofundada, no âmbito da direção e das coordenações. Informou, ainda, que 105 
mais de R$ 150.000,00 foram aplicados na estrutura laboratorial da FACOMB, em 2010. Assim, tem-se buscado 106 
melhorar, gradativamente, as condições de funcionamento dos laboratórios.  Com o objetivo de contribuir com o 107 
processo de reestruturação laboratorial, o presidente encaminhará aos professores um formulário sobre as 108 
características, funcionalidades, equipes, disciplinas vinculadas, dentre outros aspectos de cada um dos laboratórios. 109 
Item 18, outros assuntos. Os processos de quebra de requisito dos acadêmicos Vinícios Kabral Ribeiro e Carolina 110 
Rezende Calil foram aprovados por unanimidade. Os projetos de Eetensão “RP  nas Empresas”, sob coordenação da 111 
professora Flávia Martins dos Santos; "Nova Identidade Visual da FACOMB”, sob coordenação do professor 112 
Marcilon Almeida de Melo; e ”Inclusão étnica e digital Xavante", sob coordenação do professor Rafael Franco 113 
Coelho, foram aprovados por unanimidade.  Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a 114 
presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim subscrita.   115 


