
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e nove, reuniram-se em sessão ordinária, às 1 
quatorze horas, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros 2 
do Conselho Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do Conselho, os 3 
professores Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Andréa Pereira dos Santos, Ângela Teixeira 4 
de Moraes, Daniel Christino, Eliseu Vieira Machado Júnior, Fernanda Passini Moreno, 5 
Fernanda de Souza Monteiro, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Letícia S. Côrtes, 6 
Luciene de Oliveira Dias, Luiz Antônio Signates Freitas, Maria de Fátima Garbelini, Maria 7 
Elisa França Rocha, Maria Luiza Martins Mendonça, Nilton José dos Reis Rocha, Rafael 8 
Franco Coelho, Rosana Maria Ribeiro Borges, Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia Cruz Riascos 9 
de Andrade, Suely Henrique de Aquino Gomes, Tiago Mainieri de Oliveira, Ione Chagas 10 
Rufino, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciano Alves Pereira, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, 11 
Thalita Franco dos Santos; o representante técnico-administrativo Thomaz Rodrigues 12 
Santana; os representantes estudantis Alessandra D. dos Santos, Milena Peixoto Nominato, 13 
Bruno Pedroso Lima Silva, Bruno Fiorese Fernandes e Rômulo Chaul. Professores ausentes, 14 
mas que apresentaram justificativa: Ana Rita Vidica Fernandes, Angelita Pereira de Lima, 15 
Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Divina Eterna V. Marques, Edson Luiz 16 
Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína 17 
Vieira de Paula Jordão, Juarez Ferraz de Maia, Lisandro Magalhães Nogueira, Lisbeth 18 
Oliveira, Maria Flora Costa Medeiros, Silvana Coleta Santos Pereira, Thalita Sasse Fróes e 19 
Cícero Josinaldo da Silva Oliveira; os representantes dos servidores técnico-administrativos 20 
Dustan Oeven Gontijo Neiva, Cirlene Rodrigues do Carmo e Moisés Justino de Melo. Não 21 
apresentaram justificativa os docentes Aline Soares Lima, Arnaldo Alves Ferreira Junior, 22 
Denize Daudt Bandeira, Lara Lima de Oliveira Paiva, Lara Lima Satler, Laura dos Santos 23 
Tavares, Lucivânia de Cássia Fernandes, Lutiana Casaroli, Rubén Darío Jiménez Cândia, 24 
Sálvio Juliano Peixoto Farias e Thomas Roland Hoag, e o servidor técnico-administrativo 25 
Weverton José Carvalho de Oliveira. O presidente do conselho iniciou a reunião com o item 1 26 
da pauta, informes. Divulgou que a ADUFG realizará a tradicional festa em homenagem ao 27 
Dia dos Professores, em dezessete de outubro, na sede campestre da entidade. Sobre o III 28 
Congresso de Fenomenologia da Região Centro-Oeste, que conta com o apoio do Programa 29 
de Pós-graduação da FACOMB, receberá inscrições até o dia dez de outubro. Quanto ao novo 30 
formulário de avaliação docente, em reestruturação pela Comissão de Avaliação Institucional 31 
(CAVI/PRODIRH), a professora Divina Eterna V. Marques informou que será adotado um 32 
modelo único para toda a universidade, com preenchimento on-line. Acerca do projeto de 33 
sinalização da FACOMB, o professor Rafael Franco Coelho solicitou a colaboração dos 34 
conselheiros para aplicação de um questionário elaborado pela comissão, pois os resultados 35 
podem nortear melhor o desenvolvimento das ações propostas. O questionário deverá ser 36 
devolvido ao referido professor ou a um dos membros da comissão. Seguiu-se ao item 2 da 37 
pauta: a aprovação, com uma abstenção, da ata da reunião do Conselho Diretor do dia onze de 38 
setembro. Na seqüência, item 3 da pauta, sobre os processos, estes não foram apreciados, 39 
visto que o processo da professora Sônia Cruz Riascos de Andrade já fora aprovado na 40 
reunião do dia onze de agosto, apenas constou na ata em virtude da referida professora ter 41 
retido o mesmo; o processo do professor Rubén Darío Jiménez Candia, em razão da ausência 42 
de alguns documentos, continuou em diligência. O item 4, Política Laboratorial da FACOMB, 43 
parcialmente abordado nos informes, sua discussão e deliberação foram adiadas para a 44 
próxima reunião deste conselho. Antes, porém, decidiu-se que as eventuais sugestões fossem 45 
encaminhadas aos membros da comissão até o dia vinte de outubro. Seguiu-se ao item 5, 46 
sobre a adoção de estratégias para mobilização e participação dos discentes na Feira de 47 
Informação e Comunicação (FEICOM). Segundo a professora Simone Antoniaci Tuzzo, 48 
mecanismos como disponibilização aos discentes da ficha de inscrição pelos próprios 49 
docentes e o respectivo recebimento da taxa já foram adotados. O encaminhamento deverá ser 50 
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feito aos professores Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Luciene de Oliveira Dias, Lara 51 
Lima Satler, e a própria professora Simone, ou ainda ao Centro de Pesquisa de RP/CEPERP. 52 
O presidente do conselho lembrou que o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFG 53 
(CONPEEX) consta no calendário acadêmico, logo é uma atividade letiva, portanto 54 
obrigatório. Assim como a FEICOM, é imprescindível amarrar e articular os dois eventos, de 55 
modo a ampliar os níveis de participação. Após diversas sugestões, o presidente do conselho 56 
concebeu a necessidade de se passar listas de freqüência na quinta-feira e sexta-feira e, na 57 
medida do possível, prever atividades acadêmicas associadas ao evento. Acordou-se, ainda, 58 
alterar a data da palestra do professor Ricardo Tescarolo para quinta-feira, pela manhã, na 59 
própria FACOMB. Estes pontos foram aprovados, com uma abstenção, pelo conselho. Assim, 60 
simultaneamente abordaram-se os itens 5 e 6 da pauta. Seguiu-se ao item 7, sobre os 61 
preparativos para o Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, Documentação, 62 
Ciência e Gestão da Informação (EREBD SE CO). A professora Andréa Pereira dos Santos 63 
informou o recebimento de trinta e seis trabalhos; a programação para apresentação destes 64 
está disponível no site. No momento, a comissão está voltada para os procedimentos de 65 
elaboração dos anais do evento. A referida professora lembrou aos professores que, uma vez 66 
estando na FEICOM, são convidados a permanecerem para a abertura do EREBD, que 67 
acontecerá no auditório da Faculdade de Filosofia (antigo FCHF). Na seqüência, item 8, 68 
Conferência Nacional de Comunicação (Confecom): participação e organização. Segundo o 69 
professor Luiz Antônio Signates Freitas, a partir desta semana as reuniões acontecerão numa 70 
sala da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, e este é momento para aqueles que se 71 
interessam pelas políticas públicas do país. Da etapa estadual, que acontecerá em novembro, 72 
sairão os delegados para a conferência nacional. O professor acrescentou que são cinqüenta e 73 
três temas, e maiores informações estão disponibilizadas no site http://proconferencia.org.br/. 74 
O presidente do conselho expressou o desejo da FACOMB ter uma participação maior neste 75 
evento, acordou-se que o professor Luiz Antônio Signates Freitas articularia com a professora 76 
Simone Antoniaci Tuzzo a inserção desta temática – políticas públicas de comunicação – na 77 
FEICOM.  Finalizando com o item 10, outros assuntos, a professora Simone Antoniaci Tuzzo 78 
declarou que a organização da Intercom Regional, que acontecerá em maio de dois mil e dez, 79 
deseja transformá-la em evento de extensão. Esclareceu que o Intercom acontece anualmente, 80 
uma nacional e uma regional, e uma universidade de cada região tem a obrigatoriedade de 81 
sediar o evento. Sendo Intercom uma sociedade nacional, é interessante transformá-la em 82 
projeto de extensão porque teríamos a UFG como referência do evento, em outras palavras, 83 
seria também um evento local da UFG. O presidente do conselho declarou que cadastrá-lo na 84 
PROEC reverte-se em apoio, principalmente de material gráfico. O conselho aprovou por 85 
unanimidade. O coordenador de RP, professor Tiago Mainieri de Oliveira, expôs a solicitação 86 
da discente Pétala Augusto Lotti para participação do programa de mobilidade acadêmica, a 87 
professora Letícia S. Côrtes, igualmente, dos discentes Paulo Victor Costa Vieira, Felipe 88 
Schaiblich Cardoso Fortes e Ana Júlia Ribeiro Lopes, os quais foram aprovados por 89 
unanimidade. A professora Ângela Teixeira de Moraes lembrou o prazo da inscrição de 90 
trabalhos, dia dezoito de outubro, para o III Encontro de Pesquisa em Comunicação e 91 
Cidadania. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges informou que aguardam a autorização 92 
da ANATEL para liberação do sinal da TV UFG. Em novembro, dia dezoito, será realizado o 93 
Colóquio TV UFG, que também deverá ser cadastrado como projeto de extensão. Este ponto 94 
foi aprovado por unanimidade. Encerrando outros assuntos, o professor Nilton José dos Reis 95 
Rocha falou acerca da vinda da Mostra de Curtas Latino-Americano, que ocorrerá no período 96 
de nove a onze de novembro, com a realização de oficinas de direção e roteiros para cinema, 97 
com Agostin Funari, item também aprovado. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro 98 
Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo 99 
presidente deste conselho e por mim subscrita. 100 


