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Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e onze, reuniram-se em sessão ordinária, às nove horas e 6 
trinta minutos, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do 7 
Conselho Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do conselho, os professores 8 
Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Arnaldo Alves Ferreira Junior, 9 
Conceição de Maria Ferreira Silva, Édson Luiz Spenthof, Édson Teixeira Álvares Júnior, Flávia 10 
Martins dos Santos, Ione Chagas Rufino, Janaína Ferreira Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José 11 
Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel Bonilha Keller, Lara Lima Satler, Laura 12 
Vilela Rodrigues Rezende, Lisandro Magalhães Nogueira, Luciana Cândida da Silva, Luciene de 13 
Oliveira Dias, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Lutiana Casaroli, Marcilon Almeida de Mello, Maria 14 
de Fátima Garbelini, Maria Flora Ribeiro Costa Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, 15 
Maria Luisa Martins Mendonça, Rafael Castanheira P. de Moraes, Rafael de Almeida Tavares Borges, 16 
Rafael Franco Coelho, Rodrigo Cássio Oliveira, Rosana Maria Ribeiro Borges, Silvana Coleta Santos 17 
Pereira, Solange Maria Franco, Suely Henrique de Aquino Gomes, Thomas Roland Hoag, Tiago 18 
Manieri de Oliveira, e o técnico-administrativo Thomaz Rodrigues Santana. Servidores ausentes, mas 19 
que apresentaram justificativas constam os docentes Adriane Geralda Alves do Nascimento, Daiana 20 
Stasiak, Divina Eterna V. Marques, Eliseu Vieira Machado Júnior, Fernanda de Souza Monteiro, 21 
Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Letícia S. Côrtes, , Marina Roriz Lousa da Cunha, Rubem 22 
Borges Teixeira Ramos, Thalita Sasse Fróes e o técnico-administrativo Roberto Fernandes da Silva. 23 
Não apresentaram justificativa os docentes Ângela Teixeira de Moraes, Eliany Alvarenga de Araújo, 24 
Lívia Ferreira de Carvalho, Luiz Antônio Signates Freitas e Pedro Polesel Filho. Abrindo a sessão 25 
ordinária, o presidente do conselho passou a palavra para o professor Hugo Alexandre Dantas do 26 
Nascimento, que discorreu sobre as funções e os serviços do CERCOMP, algumas ainda morosas pelo 27 
pequeno quantitativo de pessoal. Falou sobre os sistemas administrativos desenvolvidos, a pedido da 28 
FACOMB, para a unidade, que se encontra em fase de teste e depois será implantado para toda 29 
unidade ou órgão que desejar. O presidente reiterou, à oportunidade, as reivindicações da FACOMB 30 
na área de sistemas, de redes, de web e de suporte técnico. O diretor do CERCOMP se comprometeu a 31 
atender as demandas pontuadas. Em seguida, o presidente do conselho informou sobre a greve dos 32 
servidores técnico-administrativos, sobre a expectativa de avançar até agosto, visto ainda não haver 33 
negociações objetivas. Sobre a circular da PROAD, esclareceu que a demora na definição do 34 
orçamentos das unidades acadêmicas foi decorrente do fato de que a Reitoria precisava rodar o novo 35 
modelo de alocação de recursos, conforme resolução aprovada pelo Consuni. Acrescentou que a 36 
produção da FACOMB se ampliou, consequentemente, melhorou a verba de capital e de custeio. 37 
Quanto à reforma do prédio da Facomb, informou que a copa já foi concluída, assim como as salas da 38 
Secretaria Administrativa, da Secretaria Acadêmica e das Coordenações de Cursos. Há previsão de 39 
que no mês de julho haja a intervenção nos gabinetes multiuso. O professor José Vanderely 40 
manifestou preocupação em relação a uma possível exposição da Secretaria Acadêmica, uma vez que 41 
poderá haver fluxo de alunos no ambiente. Esclareceu-se, entretanto, que não haverá fluxo de 42 
estudantes, pois foi colocado um guichê para atendimento ao público. Cadastramento de notas e 43 
frequências, foi lembrado que o prazo se encerra dia oito de julho. O presidente reforçou a importância 44 
da participação de todos no Congresso da SBPC, que será realizado pela UFG. Sobre o Intermídias, 45 
ocorrerá entre vinte e quatro e vinte e seis de agosto, colocou-se: as informações estão disponibilizadas 46 
no blog, estão confirmadas várias presenças importantes, há expectativa de duas a três mil pessoas, e, 47 
além das palestras, haverá uma feira de produtos na área de Comunicação, Informação e Marketing. 48 
Enfim, será uma oportunidade de interação muito forte com o mercado, com os profissionais e 49 
pesqusiadores dessas áreas. Em outros informes, a professora Rosana Maria Ribeiro Borges agradeceu 50 
a participação de todos na eleição da ADUFG. Os membros do Conselho Diretor cumprimentaram a 51 
professora pela conquista da presidência do novo sindicato. A professora Laura Vilela Rodrigues 52 
Rezende informou sobre a premiação dos alunos de Biblioteconomia. O presidente do conselho 53 
esclareceu que a UFG foi a campeã de prêmios no Intercom Centro-Oeste. Item 2, aprovação da ata da 54 
reunião do Conselho Diretor do dia 18/05/11 com duas abstenções. Item 3, homologação do resultado 55 
do concurso público para professor efetivo de Biblioteconomia, em que foi classificado o candidato 56 



João Ângelo de Melo Maricato, aprovado com três abstenções. Item 4, homologação do resultado do 57 
concurso público para professor efetivo de Publicidade e Propaganda, do candidato Alexandre Tadeu 58 
dos Santos, aprovado com três abstenções. Itens 5, 6 e 7, referentes aos processos de progressão 59 
horizontal, foram retirados de pauta, pois a CAD não havia concluído as avaliações. Item 8, oferta de 60 
disciplinas para 2011/2. As disciplinas das matrizes curriculares, apresentadas pelos respectivos 61 
coordenadores de cursos, foram aprovadas. Também foram aprovadas as disciplinas de Núcleo Livre: 62 
“Práticas de Comunicação em Marketing”; “Sincronicidade e Comunicação: criação coletiva”, 63 
“Comunicação Integrada e Empreendedorismo”; “Laboratório de Fotografia”; “Cinema Brasileiro 64 
Contemporâneo”; “Linguagem, Produção e Direção Cinematográfica, Documentário”; “Práticas de 65 
Publicidade Sustentável”, “Comunicação Integrada”, “Gestão de Marcas”, “Prática Laboratorial em 66 
RP” e “Práticas de Indexação”.. Ainda foi aprovada a oferta da disciplina “Seminários Temáticos em 67 
Comunicação”, do Núcleo Específico (96 horas). Item 9, licença-capacitação da Profª. Suely Henrique 68 
de Aquino Gomes, previsão para meados de setembro, aprovada por unanimidade. Item 10, 69 
Regulamento do Programa de Pós-Graduação em Comunicação. A professora Ana Carolina Rocha 70 
Pessoa Temer afirmou que foram sugeridos pequenos ajustes e que estes serão incorporados ao texto 71 
do Regulamento, que foi aprovado por unanimidade. Seguiu-se ao Item 11, TCC: relatório das 72 
atividades desenvolvidas e programadas. O professor Juarez Ferraz Maia informou que deixa a 73 
comissão e que, em seu lugar, assumirá a Solange Maria Franco. A professora Eliany Alvarenga de 74 
Araújo representará o curso de Biblioteconomia da comissão dos TCC. No item 12, eventos 75 
integrados: VI Feicom, V Seminário de Mídia e Cidadania e III Seminário de Mídia e Cultura; 76 
Seminário do PROCAD, o presidente do conselho informou que na reunião da semana anterior saiu a 77 
proposta que irá integrar a programação dos eventos. Conforme solicitação do Mestrado, os 78 
seminários passarão a ser nos dias 17 e 18; 14 e 15 permanecerão com as atividades da Feicom. 79 
Pretende-se incluir a modalidade esportiva no evento. No item 13, Projetos de pesquisa e extensão, 80 
não foi oferecido nenhum proposta para apreciação. Item 14, outros assuntos. Vagas do PEC –G: 81 
Publicidade e Propaganda vai oferecer 2 vagas; Jornalismo, 10; Relações Públicas, 2. Aprovação das 82 
vagas por unanimidade. O presidente propôs incluir na pauta o assunto referente às vagas do modelo 83 
de alocação para o quadro docente da UFG. A FACOMB conseguiu, a partir desse modelo, mais duas 84 
vagas de professor efetivo em regime de DE: uma proveniente da aposentadoria da Profa. Maria Elisa 85 
França Rocha, de Jornalismo, e a outra sem uma origem definida, pois foi obtida graças à pontuação 86 
da FACOMB no modelo de alocação de vagas. O presidente do conselho afirmou que, em reunião 87 
com os coordenadores de cursos, chegou-se a um consenso em relação à destinação dessa segunda 88 
vaga. O professor Juarez Ferraz de Maia esclareceu que o consenso obtido foi o seguinte: essa vaga 89 
seria destinada à Profa. Lara Lima Satler, pois ela assumiu a Coordenação do Curso de Publicidade e 90 
Propaganda, embora ainda esteja em regime de 20 horas. Com a conversão de seu regime de trabalho 91 
para DE, a sua vaga de 20 horas seria aproveitada para abrir um concurso na área de Radiojornalismo. 92 
Quanto à demanda de professor para a área de Planejamento Gráfico, levantada pelo professor Tiago 93 
Mainieri de Oliveira, ficou acordado que se abriria processo seletivo para professor substituto nesta 94 
área. O presidente esclareceu que será possível requerer mais três vagas de professor substituto: em 95 
substituição às professoras Marina Roriz R. Lousa da Cunha e Adriane Geralda Nascimento, que 96 
entrarão em licença maternidade, e em substituição à Profa. Sônia Cruz Riascos de Andrade, afastada 97 
para conclusão do doutorado. Esclareceu, ainda, que há outras duas vagas de professor efetivo em 98 
regime de 20 horas, fruto de conversões de regime de trabalho realizadas anteriormente: uma na área 99 
de Relações Públicas e outra na área de Biblioteconomia. Após discussão, a proposta de acordo 100 
formulada pelos coordenadores de cursos foi aprovada com uma abstenção. A professora Lara Lima 101 
Satler relatou sobre o andamento dos concursos para professores substitutos da área de Publicidade e 102 
Propaganda. Em seguida, apresentou a proposta de reformulação dos laboratórios da Inova e da Ponto 103 
e Vírgula, que seriam articulados com a criação do Laboratório Integra. O professor Édson Spenthof 104 
apresentou as normas complementares do concurso para a área de Radiojornalismo. Propostas 105 
aprovadas. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, 106 
após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim subscrita. 107 


