
Aos três dias do mês de junho de dois mil e nove, reuniram-se em sessão ordinária, às quatorze 1 
horas, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do 2 
Conselho Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do Conselho, os 3 
professores Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Andréa Pereira 4 
dos Santos, Ângela Teixeira de Moraes, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Claudomilson 5 
Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de 6 
Araújo, Fernanda Passini Moreno, Fernanda de Souza Monteiro, Juarez Ferraz de Maia, Kelley 7 
Cristine Gonçalves Dias Gasque, Lara Lima Satler, Lisandro Magalhães Nogueira, Lisbeth 8 
Oliveira, Maria Elisa França Rocha, Maria de Fátima Garbelini, Marina Roriz Lousa da Cunha, 9 
Rafael Franco Coelho, Ruben Dario Jiménez Candia, Simone Antoniaci Tuzzo, Silvana Coleta, 10 
Suely Henrique de Aquino Gomes, Tiago Mainieri de Oliveira, Thomas Roland Hoag, Cícero 11 
Josinaldo da Silva Oliveira, Denize Daudt Bandeira, Laura dos Santos Tavares e Tatiane Dias 12 
Pimentel; os representantes dos servidores técnico-administrativos: Dustan Oeven Gontijo 13 
Neiva, Thomaz Rodrigues Santana, Moisés Justino de Melo; os representantes estudantis 14 
Alessandra dos Santos, Bruno Pedroso Lima Silva e Milena Peixoto Nominato. Servidores 15 
ausentes que apresentaram justificativas constam os professores Angelita Pereira de Lima, 16 
Divina Eterna V. Marques, Eliseu Vieira Machado Júnior, Goiamérico Felício Carneiro dos 17 
Santos, Janaína Vieira de Paula Jordão, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Luciene de Oliveira 18 
Dias, Maria Luiza Martins Mendonça, Sônia Cruz-Riascos de Andrade, Rosana Maria Ribeiro 19 
Borges, Thalita Sasse Fróes, Caroline Magalhães Pereira, Tatiana Carilly Oliveira Andrade, 20 
Thalita Franco dos Santos, e os técnicos-administrativos Cirlene Rodrigues do Carmo e 21 
Weverton José Carvalho de Oliveira. Não apresentaram justificativas os docentes Maria Flora 22 
Costa Medeiros, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Adriane Geralda Alves do Nascimento, Aline 23 
Soares Lima, Lara Lima de Oliveira Paiva e Tatiane Ferreira. O presidente do Conselho, 24 
professor Magno Medeiros, iniciou a reunião com o item 1 da pauta, informes. Com a palavra, 25 
a professora Maria de Fátima Garbelini informou sobre o convênio entre a Universidade de 26 
Barcelona e a UFG, que beneficia os alunos de graduação e pós-graduação. Os  interessados 27 
em participar  devem procurar a Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI). O professor 28 
Edson Luiz Spenthof reforçou o convite para o lançamento do livro “A Qualidade da 29 
Informação Jornalística: do Conceito à Prática”, da ex-estudante da Facomb, Carina Andrade 30 
Benedeti. A obra, que é fruto de sua dissertação apresentada à UnB, recebeu o prêmio Adelmo 31 
Genro Filho, concedido pela Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJOR). 32 
O professor Magno Medeiros divulgou a “Mostra Nacional de Cinema Feminino”, promovido 33 
pelo Centro Cultural Eldorado dos Carajás. Em seguida, o presidente dá as boas-vindas à 34 
professora recém-contratada Simone Antoniaci Tuzzo; esta faz uma breve auto-apresentação. 35 
Segue-se para o item 2 da pauta com a apreciação e aprovação das atas das reuniões anteriores,  36 
registrando-se duas abstenções na ata do dia seis de maio, três abstenções nas atas do dia vinte 37 
e vinte oito de maio, respectivamente. No item 3 da pauta, sobre a constituição da comissão 38 
organizadora do Congresso Intercom Centro-Oeste, o presidente informou que a Facomb 39 
pretende fazer uma parceria com a UCG, e convidou a professora Ana Carolina Rocha Pessoa 40 
Temer para explanar sobre o Intercom 2010. Ela falou da necessidade de se compor algumas 41 
comissões, sendo uma dedicada ao trabalho mais denso, de organização geral, uma responsável 42 
pelos trabalhos científicos, e uma de apoio, que auxiliará a comissão organizadora. Ela se 43 
dispôs a fazer parte da comissão organizadora, juntamente com as professoras Simone 44 
Antoniaci Tuzzo, presidindo a comissão, Rosana Maria Ribeiro Borges, Maria de Fátima 45 
Garbelini, Marina Roriz Lousa da Cunha, e as discentes Milena Peixoto Nominato e 46 
Alessandra dos Santos. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer formulou o convite 47 
aos professores das disciplinas de Planejamento Gráfico-Visual para desenvolverem a 48 
logomarca deste evento, que será realizado em junho ou julho de 2010.  Seguiu-se para o item 49 
4, Orçamento de Custeio e Capital da FACOMB: definição de prioridades para 2009, ocasião 50 
em que o presidente do Conselho informou ter recebido, apenas no dia vinte e um de maio, a 51 
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circular da PROAD referente ao orçamento das unidades da UFG. Segundo disse, a 52 
morosidade na definição do orçamento ocorreu em virtude de alterações e ajustes no SICAD, 53 
elemento componente para distribuição das verbas na instituição. Divulgou os números: 54 
75.496,10 (setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e dez centavos) e 47.908,26 55 
(quarenta e sete mil, novecentos e oito reais e vinte e seis centavos), custeio e capital, 56 
respectivamente, além de recursos do REUNI, no valor de 52.886,00 (cinqüenta e dois mil, 57 
oitocentos e oitenta e seis reais), e do mestrado, 16.000,00 (dezesseis mil reais).  Conhecido o 58 
montante, agora a unidade deve pensar em como investi-lo, considerando-se que os recursos 59 
são menores que as demandas. Disse, ainda, que pretende fazê-lo com transparência, razão pela 60 
qual os dados financeiros da unidade, alguns extraídos do Sistema de Gestão Financeira e 61 
Orçamentária (SIGFOR), estão publicados no site da FACOMB. Informou que os recursos de 62 
custeio referem-se, em sua maioria, até o momento, a gastos com os concursos públicos para 63 
contratação de professores efetivos. Ressaltou que, embora conste 47.908,26 (quarenta e sete 64 
mil, novecentos e oito reais e vinte e seis centavos) de recursos de capital, já existem pedidos 65 
encaminhados, e que as solicitações só são deduzidas deste valor após a efetivação do empenho 66 
pela PROAD.  Reforçou que, uma vez conhecido o saldo, resta agora estabelecer as prioridades 67 
para investimento. Neste ponto inicia-se a discussão sobre o tema. O debate girou em torno de 68 
dúvidas e esclarecimentos sobre a distribuição dos recursos para as quatro coordenações de 69 
cursos ou se seria preferível, em vez de fatiar o montante, estabelecer prioridades, 70 
considerando-se os projetos de interesse da unidade como um todo. A professora Suely 71 
Henrique de Aquino Gomes defendeu a distribuição dos recursos para as respectivas 72 
coordenações, conforme proposta originada durante a última reunião com os coordenadores de 73 
cursos. Após intensas discussões, e considerando-se que não havia nem quórum e nem tempo 74 
disponível para seguir no debate, decidiu-se que nenhuma deliberação seria tomada naquele 75 
momento. Assim, diante das diversas colocações, indicando a necessidade de um exame mais 76 
aprofundado, associadas a chegada dos convidados à reunião, o presidente do Conselho 77 
afirmou que esta questão, assim como o item 5 da pauta, sobre os processos com a CAD, 78 
seriam abordados em reunião posterior. Passou-se, então, ao item 6, visita do reitor-candidato 79 
Edward Madureira Brasil: apresentação e discussão das propostas para a gestão 2010-13. 80 
Também estiverem presentes: o diretor da Faculdade de Direito e candidato a vice-reitor 81 
Eriberto Francisco Bevilaqua Marin, e os assessores Tasso de Sousa Leite, Gisele Ottoni, 82 
Venerando Campos, e o diretor do Centro de Documentação, Informação e Memória Fausto 83 
Miziara. O reitor Edward Madureira Brasil, candidato à reeleição, agradeceu ao presidente do 84 
conselho, professor Magno Luiz Medeiros da Silva, a oportunidade de falar no Conselho 85 
Diretor, visto contemplar os três segmentos da universidade. O objetivo da visita, segundo o 86 
candidato, é apresentar algumas idéias e suscitar outras, contribuindo com a formatação de sua 87 
proposta de campanha. Para tanto, informou que as sugestões para sua carta-programa podem 88 
ser enviadas para edward.eriberto@gmail.com. Em seguida, apresentou o candidato a vice-89 
reitor, professor Eriberto Bevilaqua Marin, em substituição ao atual vice-reitor, professor 90 
Benedito Ferreira Marques, em razão de sua aposentadoria. Explicou que fora motivado a se 91 
candidatar à reeleição, incentivado pela própria comunidade. Disse que a expansão da 92 
universidade, favorecida pelo REUNI, impelira o seu senso de responsabilidade, porque era 93 
preciso dar continuidade aos projetos até então desenvolvidos. Neste ponto, o candidato aludiu 94 
ao fim do atual governo federal e iminente eleição presidencial, fato que não poderia trazer 95 
prejuízos aos projetos. Continuando, o professor Edward Madureira Brasil esboçou alguns 96 
números e ilustrou o crescimento da instituição: os concursos incorporarão, até o final do 97 
REUNI, setenta por cento de novos professores, impactando a pós-graduação e a pesquisa; 98 
noventa por cento das vagas de cursos de pós-graduação das universidades de Goiás são da 99 
UFG; o grande número de professores substitutos foi superado com a contratação feita a partir 100 
do banco de professores equivalentes; a resistência às frustradas tentativas de transformarem a 101 
FAPEG em superintendência também foi mérito da UFG; na proposta de escalonamento do 102 
governo, a UFG foi a única instituição que se manifestou efetivamente. Ainda mencionando as 103 
transformações na UFG, referiu-se à ASCOM, que conta com ativa participação de professores 104 
e estudantes da FACOMB. O candidato a reitor disse que a universidade deve respostas aos 105 



vários desafios. Por exemplo: por que a biblioteca não é o lugar mais procurado pela 106 
comunidade universitária? Após demonstrar o saldo positivo de sua gestão, iniciou-se a 107 
discussão com os presentes. O professor Lisandro Magalhães Nogueira afiançou que o 108 
reitorado do professor Edward Madureira Brasil valorizou, efetivamente, a FACOMB, 109 
entretanto sugeriu a indicação de um representante da área de Humanas e Artes para ocupar o 110 
cargo de pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. Segundo o candidato, alguns resultados 111 
levam ou não a esta deferência, como, por exemplo, a aprovação de recursos do CT-Infra. 112 
Explicou que esta valorização transcende um pouco o âmbito da universidade, teria que partir 113 
da própria ação da área de Ciências Humanas junto à ANDIFES. Acrescentou que os próprios 114 
editais já vêm delineados, mas entendia a importância desta demanda para que as Ciências 115 
Humanas possam alavancar-se nas universidades; é uma questão realmente para ser 116 
aprofundada. Em relação ao espaço físico, o professor Edward Madureira Brasil acatou a 117 
necessidade de se discutir uma ampliação. O professor Magno Medeiros, aproveitando a 118 
ocasião, lembrou a existência de demandas prioritárias da FACOMB, como os Laboratórios 119 
Integrados de Comunicação e Informação (Labicom), a reforma do Estúdio de Rádio e TV, a 120 
ampliação do estacionamento, além de vários outros serviços de infra-estrutura, já 121 
encaminhados à Reitoria. Ansiava, agora, saber se havia algum cronograma para a execução 122 
das obras e serviços. Apesar de encaminhamento anterior, o diretor fez questão de reiterar as 123 
demandas prioritárias da FACOMB. Assim, entregou ao reitor, em mãos, um documento com a 124 
lista das principais necessidades da unidade acadêmica. O reitor, então candidato, recordou que 125 
os recursos do Reuni não contemplaram estas demandas, todavia foram abarcadas por outros 126 
prédios. Acrescentou que o Centro de Cultura e Eventos era parceria com a CEF, mas fora 127 
concluído sem sequer receber efetivamente o amparo da Caixa. Este exemplo demonstrara a 128 
disposição da Reitoria em buscar recursos para execução das obras demandadas, como estas 129 
pleiteadas pela FACOMB. Disse ainda que, como parceiro da TV UFG, a EBC montará toda a 130 
estrutura do estúdio, dispondo de dois milhões de reais para equipar a TV. Dessa forma, caberá 131 
a FACOMB um estúdio de apoio. Questões como o uso de drogas, da população de macacos e 132 
da dengue foram levantadas pelo servidor técnico-administrativo Thomaz Rodrigues Santana. 133 
O professor Edward Madureira Brasil falou que estas questões surgiram também em sua 134 
primeira visita, no CEGEF, saindo de lá com propostas de campanhas educativas ou de 135 
extinção das trilhas dentro do bosque. Em razão disso, a Reitoria, CEGEF e direção buscarão 136 
algumas soluções. Afirmou que a Reitoria deverá realizar reparo nos telhados e nos pisos de 137 
vários prédios do Câmpus Samambaia. Quanto aos macacos e a dengue, o candidato cientificou 138 
a existência de um trabalho que já está sendo realizado: há dez agentes trabalhando, é uma 139 
equipe contratada para procurar e eliminar possíveis focos. Quanto aos macacos, o trabalho é 140 
mais lento, mas com a campanha de coleta seletiva, já se diminuirá o acesso destes animais ao 141 
lixo. A professora Silvana Coleta afirmou que a remoção dos macacos não seria possível, uma 142 
vez que o Parque Ecológico não tem como assumi-los. Finalizando, o candidato à reeleição 143 
disse acreditar que diante de números tão expressivos na contratação de docentes e servidores 144 
até o ano de dois mil e dez e meados de dois mil e onze, uma mudança de governo dificilmente 145 
ousaria dar um retrocesso na educação superior. Segundo declarou, isso reforça o seu propósito 146 
em dar continuidade aos projetos da atual gestão.  O presidente do Conselho, professor Magno 147 
Luiz Medeiros da Silva, dando por encerrada esta sessão, agradeceu a toda equipe da Reitoria. 148 
Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, 149 
após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho e por mim subscrita. 150 


