
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e dez, reuniram-se em sessão ordinária, às quatorze horas, no au-
ditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho Diretor: o professor Mag-
no Luiz Medeiros da Silva, presidente do conselho, os professores Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana 
Rita Vidica Fernandes, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Conceição de 
Maria Ferreira Silva, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Flávia Martins dos Santos, Ione Chagas Ru-
fino, Janaína Ferreira Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, 
Kátia Raquel Bonilha, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia S. 
Côrtes, Marcilon Almeida de Mello, Maria de Fátima Garbelini, Rafael Franco Coelho, Rosana Maria Ribeiro 
Borges, Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia Cruz Riascos de Andrade, Thomas Roland Hoag, Tiago Manieri de 
Oliveira, Welliton Carlos da Silva. Servidores ausentes, mas que apresentaram justificativas constam os docen-
tes Adriane Geralda Alves do Nascimento, Ângela Teixeira de Moraes, Camila Craveiro da Costa Campos, 
Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Edson Teixeira Álvares Júnior, Eliseu Vieira Machado Júnior, 
Lara Lima Satler, Lisandro Magalhães Nogueira, Lisbeth Oliveira, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciene de Oli-
veira Dias, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Maria Luisa Martins Mendonça, Marina Roriz Lousa da Cu-
nha, Rafael de Almeida Tavares Borges, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silva-
na Coleta Santos Pereira, Solange Maria Franco, Thalita Sasse Fróes; os técnicos-administrativos Cirlene Ro-
drigues do Carmo, Moisés Justino de Melo, Thomaz Rodrigues Santana e Roberto Fernandes da Silva. Não 
apresentaram justificativas os docentes Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, Luciana Cândida da 
Silva, Luciano Alves Pereira, Lucivânia de Cássia Fernandes, Luiz Antônio Signates Freitas, Luiz Carlos do 
Carmo Fernandes, Maria Elisa França Rocha, Nilton José dos Reis Rocha e Suely Henrique de Aquino Gomes. 
Antes de entrar na pauta, o presidente do conselho passou a palavra ao presidente da Associação dos Docentes 
da UFG (ADUFG), professor Fernando Pereira, que justificou sua visita, divulgando o teor da última assem-
bléia geral, ocasião em que foi aprovada a consulta para decidir se a associação permanecerá como seção sindi-
cal do ANDES ou se será transformada em um sindicato local. Consulta marcada para os dias 26 e 27 de outu-
bro.  Prestou esclarecimentos sobre a consulta aos docentes e respondeu a várias perguntas dos membros do 
Conselho Diretor. O presidente do conselho iniciou a reunião com o item 1 da pauta. Assim, informou-se sobre 
a oficina de avaliação de desempenho do servidor técnico-administrativo, conduzida pela psicóloga Natália 
(PRODIRH), trabalho que ela vem fazendo nas diversas unidades, propiciando uma maior integração e partici-
pação dos servidores no preenchimento dos formulários, os quais estão disponíveis online. Sobre o VII Con-
peex, informou-se que todas as atividades da UFG estarão voltadas para o evento, de 18 a 22 de outubro, inclu-
indo os seminários e minicursos. Não haverá as tradicionais aulas, no entanto o evento faz parte do calendário 
acadêmico. O presidente do conselho informou que o II Seminário de Epistemologia e Pesquisa em Comunica-
ção (Procad/UFJF), de 20 a 23 de outubro, contará com a participação de quatro professores da FACOMB: 
Magno Medeiros, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos e Luiz Antônio 
Signates Freitas. Informou também sobre o II Seminário de Mídia e Cultura, o IV Seminário de Mídia e Cida-
dania e a V Feicom, eventos integrados da FACOMB. A despeito do financiamento deste evento, o presidente 
do conselho esclareceu que a comissão organizadora ainda aguarda resposta por parte do edital PAEP/Capes. 
Informações sobre inscrições estão no site da unidade acadêmica. O evento, aberto à comunidade universitária 
em diferentes modalidades de participação, foi dividido em três momentos, mas interligados. Espera-se que 
seja um espaço em que estudantes, professores e pesquisadores mostrem a sua produção acadêmico-científica e 
cultural, bem como seja uma oportunidade de troca de experiências. A data para apresentação dos trabalhos, 
segundo a professora Simone Antoniaci Tuzzo, foi estabelecida para os três eventos. O presidente do conselho 
fez um apelo para os professores participarem e estimularem os alunos a fazer o mesmo. Dia 13 é data limite 
para envio do resumo. A entrega do trabalho completo encerra-se no dia 29. No dia 8, haverá aulas normal-
mente, pois a abertura do evento ocorrerá à noite. O professor José Vanderlei Gouveia lembrou que a Feicom 
é, desde a sua origem, uma mostra de produtos científicos, tecnológicos, culturais e artísticos. Portanto, o even-
to deve se abrir à participação da produção de TCC, projetos experimentais, filmes, documentários, enfim, da 
produção de obras não apenas inéditas. Ademais, afirmou que muitos desconhecem o volume de produção da 
FACOMB, assim este se torna o momento de dar visibilidade. O presidente do conselho concordou e disse que 
esta sugestão será acolhida pela comissão organizadora. Quanto ao Diagnóstico FACOMB/Comissão de Plane-
jamento Estratégico, a professora Maria de Fátima Garbelini informou que a comissão resolveu expor e discu-
tir esse diagnóstico em reunião das respectivas coordenações de cursos. Continuando os informes, a professora 
Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque afirmou que dois alunos de Biblioteconomia estão entre os três finalis-
tas e concorrerão ao Prêmio IEL de Estágio 2010. A premiação das melhores práticas de estágio ocorrerá no 
dia 20, às 19h30, no Palácio da Indústria. E nos dias 22 e 23 novembro haverá um seminário de estágio. O pre-
sidente do conselho informou aos docentes em regime de 20h que já podem retirar a chave dos respectivos ar-
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mários na Secretaria Administrativa. Item 2, da pauta, aprovação da ata da reunião do Conselho Diretor do dia 
10/09/10. A professsora Simone Tuzzo solicitou uma retificação referente a uma pesquisa com os professores 
para ser levada à Intercom. A professora Rosana Borges também solicitou uma correção à ata: o registro de 
abstenção no processo sobre o convênio com a ESPM. Feitas essas duas retificações, a ata foi aprovada por 
unanimidade. Seguiu-se ao item 3, Plano de Trabalho 2010 da Profª Lívia Ferreira de Carvalho, referente ao 
segundo semestre, relatado pela coordenadora Laura Vilela Rodrigues Rezende, foi aprovado por unanimidade. 
Item 4, homologação de liberação de pré-requisito do acadêmico Vinícius Kabral Ribeiro, relatado pelo profes-
sor Tiago Manieri de Oliveira, foi aprovado por unanimidade. Item 5, homologação de pedidos de afastamen-
tos para participação em eventos internacionais. Com foram aprovados em ad referendum, precisavam agora 
ser homologados seria pelo conselho. Assim, os afastamentos dos professores Lisandro Magalhães Nogueira e 
Maria Luisa Martins Mendonça, bem como da Ana Rita Vidica Fernandes e Lara Lima Satler, incluídos poste-
riormente na pauta, foram aprovados por unanimidade. Item 6, Programa de Mobilidade Estudantil: acadêmi-
cos Liessa C. Dalla Nora, Maurício Peccin e Vivian Youssef Coutinho. Conforme parecer da coordenadora 
Ana Rita Vidica Fernandes, a participação dos acadêmicos Liessa C. Dalla Nora e Maurício Pessoa Peccin, na 
UFRGS, e Vivian Coutinho, na UFSCar, no programa de mobilidade foi aprovada por unanimidade. Seguiu-se 
ao item 7, criação de Núcleo Docente Estruturante (NDE) para cada um dos cursos da Facomb, com a finalida-
de de revisão e acompanhamento dos projetos pedagógicos dos cursos. Composição do NDE de Publicidade e 
Propaganda: Ana Rita Vidica Fernandes, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Daniel Christino Janaína 
Vieira de Paula Jordão e Marina Roriz Lousa da Cunha; Biblioteconomia: Laura Vilela Rodrigues Rezende, 
Janaína Ferreira Fialho, José Vanderlei Gouveia, Maria de Fátima Garbelini e Suely Henrique de Aquino Go-
mes. Jornalismo: Juarez Ferraz de Maia, Conceição de Maria Ferreira Silva, Lisandro Magalhães Nogueira, 
Lisbeth Oliveira e Solange Maria Franco; Relações Públicas: Tiago Manieri de Oliveira, Daiana Stasiak, Divi-
na Eterna V. Marques, Maria Francisca Magalhães Nogueira e Simone Antoniaci Tuzzo. Item 8, documenta-
ção de produção intelectual e outras exigências burocráticas do MEC. Deverá, sob coordenação dos NDEs, ser 
organizada uma pasta com toda a produção intelectual, individualizada, dos professores da FACOMB. Quanto 
à dúvida, colocar uma ou páginas de artigo, o presidente do conselho irá esclarecer posteriormente.  Até dia 
dez de dezembro, os docentes deverão entregar uma cópia do currículo Lattes com os respectivos documentos 
comprobatórios da produção. E, até trinta de dezembro, o SICAD tem que estar pronto para aprovação no dia 
dezessete de fevereiro, também devidamente comprovado. O presidente do conselho marcará uma reunião com 
os NDEs, com a presença da pró-reitora de Graduação, oportunidade em que se discutirá, detalhadamente, as 
atribuições e normas do NDE, bem como as exigências burocráticas impostas pelo MEC.  Na sequência, item 
9, contribuições da Facomb para o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O presidente do conselho 
declarou que toda universidade tem que fazer o seu PDI. A Administração Superior já fez a sua parte, restando 
agora a contribuição das unidades acadêmicas. O plano deverá compreender o período de 2011 a 2015. O pre-
sidente expôs alguns eixos fundamentais da FACOMB, discutidos com os coordenadores de cursos, para serem 
incluídos no PDI da UFG. Até 2015, não se pretende criar novas turmas. Entretanto, a Biblioteconomia preten-
de criar um curso noturno, com 30 vagas, acrescentando-se ao quadro permanente mais sete professores e dois 
servidores técnico-administrativos. Outra meta é criar o curso de Doutorado em Comunicação, com 10 vagas, 
acrescentando-se mais cinco professores e três servidores técnico-administrativos. Pretende-se, ainda, criar o 
curso de Mestrado em Ciência da Informação e o curso de Especialização em Comunicação e Educação, com 
quarenta vagas. Propôs-se também incluir no PDI a expansão da área física da FACOMB e da infra-estrutura 
laboratorial, além de ampliação dos recursos financeiros para aquisição de equipamentos. Ademais, para a ma-
nutenção das atividades atuais, propôs a contratação de mais dezesseis professores, quatro para cada curso, 
além de servidores para os laboratórios e também para as atividades administrativas e técnicas da unidade. O 
presidente lembrou que será incluído no PDI o projeto de construção dos Laboratórios Integrados de Comuni-
cação e Informação (Labicom), além de um prédio anexo que comporte o projeto de expansão da FACOMB, 
com a ampliação e reforma dos laboratórios. Como o prazo para entrega do PDI é até três de novembro, qual-
quer contribuição deverá ser encaminhada para o presidente do conselho antes desta data. Item 10, projetos de 
pesquisa e extensão. Conforme a professora Simone Antoniaci Tuzzo já havia adiantado, o curso pretende 
transformar o “RP nas escolas”, desenvolvido a partir dos TCCs, em projeto de extensão. Aprovado por unani-
midade.  A coordenadora Ana Rita Vidica Fernandes contou com a aprovação unânime do projeto de extensão 
“Caminhada de troca de saberes”, em janeiro de dois mil e onze, na Bahia, e consiste no registro visual das ca-
minhadas e, posteriormente, a divulgação. O professor José Vanderlei Gouveia informou que a FACOMB esta-
rá conectada ao projeto Pezinho de Jatobá, através de fibra ótica. Ele ressaltou a iniciativa do professor Nilton 
José dos Reis Rocha, que está mediando o desenvolvimento deste projeto entre a CELG, o CERCOMP e FA-
COMB. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer informou que, graças aos recursos do projeto PRO-
CAD/CAPES, um grupo de professores do Mestrado estará na Universidade Federal de Juiz de Fora, de 20 a 
23 de outubro. Item 11, outros assuntos, não houve nenhum pedido de inclusão. 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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