
Aos nove dias do mês de maio de dois mil e doze, reuniram-se em sessão ordinária, às quatorze horas, no 1 
auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho Diretor: o professor 2 
Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do conselho, os professores Adriane Geralda Alves do 3 
Nascimento, Alexandre Tadeu dos Santos, Ana Rita Vidica Fernandes, Ângela Teixeira de Moraes, 4 
Antônio Carlos Borges Cunha, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, 5 
César Viana Teixeira, Claudomilson Fernandes Braga, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Edson 6 
Luiz Spenthof, Eliani de Fátima Covem Queiroz, Eliany Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado 7 
Júnior, Gardene Leão de Castro Mendes, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Ferreira Fialho, 8 
Janaína Vieira de Paula Jordão, João de Melo Maricato, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, 9 
Kátia Raquel Bonilha Keller, Lara Lima Satler, Letícia Segurado Côrtes, Lindsay Borges, Lívia Ferreira de 10 
Carvalho, Luciene de Oliveira Dias, Luiz Antônio Signates Freitas, Lutiana Casaroli, Marcelo Henrique da 11 
Costa, Marcilon Almeida de Mello, Maria Luiza Martins Mendonça, Murilo Luiz Ferreira, Pedro Polesel 12 
Filho, Rafael Franco Coelho, Ricardo Pavan, Rodrigo Cássio Oliveira, Rosana Maria Ribeiro Borges, 13 
Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone 14 
Antoniaci Tuzzo, Solange Maria Franco, Suely Henrique de Aquino Gomes e o técnico-administrativo   15 
André Roberto Custódio  Neves. Servidores ausentes, mas que apresentaram justificativas constam os 16 
docentes Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Andréa Pereira dos Santos, Édson Teixeira Álvares Júnior, 17 
Flávia Martins dos Santos, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Luciana Cândida da Silva, Maria de Fátima 18 
Garbelini, Maria Flora Ribeiro Costa Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Sônia Cruz Riascos 19 
de Andrade, Thalita Sasse Fróes e Tiago Manieri de Oliveira. Não apresentaram justificativa os docentes 20 
Daiana Stasiak, Fernanda de Souza Monteiro, Luciano Alves Pereira, Nilton José dos Reis Rocha, Rafael 21 
Castanheira P. de Moraes, Thomas Roland Hoag, e o técnico-administrativo Robson Henrique de Amorim. 22 
Iniciando a sessão, o presidente do conselho afirmou que a PROAD ainda não divulgou o orçamento das 23 
unidades para 2012, mas que deverá fazê-lo nos próximos dez dias. Lembrou que o balancete da 24 
movimentação financeira de 2011 encontra-se disponível no site da unidade acadêmica, no link 25 
“Transparência FACOMB”. Quanto às salas multiuso, reafirmou que elas já podem ser ocupadas. Sobre o 26 
Intermídias, informou que o evento ocorrerá nos dias vinte e oito e vinte e nove de junho, e contará com 27 
palestras, encontros, fóruns e outras atividades. A programação está em fase de conclusão. A Feicom 28 
ocorrerá em outubro, provavelmente, em paralelo ao CONPEEX. Serão quatro palestras, sendo que cada 29 
área fará a sugestão de seu palestrante. A professora Maria Luiza Martins Mendonça convidou a todos para 30 
a palestra da professora Rosa Berardo, no auditório da FAV. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges 31 
esclareceu que a ADUFG Sindicato divulgará uma nota pública sobre as negociações salariais com o 32 
Governo Federal. No entanto, prestou esclarecimentos sobre vários temas: a incorporação da GEMAS, o 33 
reajuste que ainda não saiu, a retirada da proposta de Classe Sênior para os professores, a ideia da carreira 34 
com dois cargos, a reunião prevista, em Brasília, para o dia quinze. Deste modo, afirmou não fazer sentido 35 
uma greve enquanto os professores estiverem na mesa de negociação.  Ainda, informou que o governo 36 
regularizou a aposentadoria complementar alcançando os servidores que ingressaram a partir de 2004, estes 37 
sofrerão a equiparação ao teto do INSS. O professor Marcilon Almeida de Melo fez o convite para o 38 
Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas, do qual a FACOMB faz parte, com início hoje e 39 
término na sexta-feira, dia 11. Item 2, aprovação da ata das sessões do Conselho Diretor dos dias onze e 40 
vinte e cinco de abril. Feita uma retificação na linha 30 – PROBEC, as atas foram aprovadas com uma 41 
abstenção. Passou-se à apreciação dos processos. Item 3, estágio probatório da professora Adriane Geralda 42 
Alves do Nascimento – avaliação parcial. Item 4, estágio probatório do professor Édson Teixeira Álvares 43 
Júnior – avaliação parcial. Item 5, estágio probatório da professora Lívia Ferreira de Carvalho – avaliação 44 
parcial. Item 8, progressão horizontal do docente Goiamérico Felício Carneiro dos Santos para o nível II da 45 
classe de professor associado. Item 9, progressão horizontal do docente Rubem Borges Teixeira Ramos 46 
para o nível II da classe de professor assistente. Estes processos de estágio e progressão foram aprovados 47 
por unanimidade.  Os itens 6 e 7, estágio probatório do professor Sálvio Juliano Peixoto Farias  e da 48 
professora Simone Antoniaci Tuzzo não foram apreciados. Item 10, alteração de carga horária do professor 49 
Claudomilson Fernandes Braga, o parecer favorável da CAD referente às atividades desenvolvidas 50 
decorrentes da alteração de carga horária foi aprovado por unanimidade. Item 11, representante da 51 
FACOMB no Conselho Deliberativo da Fundação RTVE – aprovada por unanimidade a indicação do 52 
professor Alexandre Tadeu dos Santos. Em atendimento à proposta do coordenador do Curso de 53 
Jornalismo, professor Juarez Ferraz de Maia, houve uma inversão de pauta. Assim, passou-se ao item 14, 54 
proposta de criação da Faculdade de Jornalismo. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges fez uma 55 
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apresentação em Power Point sobre as razões que levaram à proposta de criação da faculdade. Esclareceu 56 
que o curso de Jornalismo tem demandas muito específicas. Disse que há novas posturas éticas, técnicas e 57 
culturais, que levam a propositura da criação da faculdade de jornalismo, um dos cursos mais antigos da 58 
FACOMB. Além disso, é preciso estar atento às mudanças que ocorrerão por conta da reformulação do 59 
Estatuto da UFG, que alterará a forma de criação de unidades acadêmicas. Citou o exemplo de algumas 60 
unidades, criadas recentemente, como a FAV e a Faculdade de Filosofia. Acrescentou que a proposta tem 61 
fundamento jurídico, cuja orientação fora dada pelo professor Nivaldo dos Santos, da Faculdade de Direito. 62 
A professora Divina Eterna Vieira Marques fez o relato do processo e emitiu o seu parecer, que considera 63 
legítima a propositura de criação da Faculdade de Jornalismo, embora seja inviável do ponto de vista legal 64 
em virtude de restrições impostas pelo artigo 31 do Estatuto da UFG. O mencionado artigo faz referência 65 
ao número mínimo de professores para a criação de uma nova unidade acadêmica; à existência de um curso 66 
de pós-graduação stricto sensu; e à dualidade habilitação/curso. A relatora ponderou que havia uma questão 67 
prévia a ser considerada: para se pleitear a criação de uma unidade, seria necessário, antes, a habilitação 68 
transformar-se em curso. “A ordem natural do processo é solicitar a transformação da habilitação em Curso 69 
de Jornalismo e depois a criação de uma unidade”, ressalta a relatora. Entretanto, em face da dubiedade de 70 
interpretações jurídicas acerca do artigo 31 do Estatuto, o parecer da professora Divina Eterna Vieira 71 
Marques sinaliza que a proposta siga ao Conselho Universitário (CONSUNI) para apreciação, se esse for o 72 
entendimento do Conselho Diretor da FACOMB. A relatora conclui: “Meu parecer é de que a postulação 73 
do Jornalismo é pertinente e se justifica. Mas, tendo em vista o quadro atual, ainda é inviável, o que não 74 
quer dizer que, como está, não possa ascender ao Conselho Universitário, bastando para isso a votação 75 
favorável dos conselheiros”. Após o parecer da relatora, vários conselheiros se manifestaram sobre o 76 
assunto, gerando intensa discussão. O professor Edson Luiz Spenthof justificou a celeridade da proposta de 77 
criação da Faculdade de Jornalismo em razão da iminência de aprovação do novo Estatuto da UFG, que 78 
deverá criar muitos obstáculos para a criação de novas unidades acadêmicas. E, tendo em vista o não 79 
questionamento da legitimidade da proposta, se persistir algum questionamento jurídico, este poderá ser 80 
verificado posteriormente, em instância superior. A professora Angelita Pereira de Lima afirmou que, 81 
embora esteja licenciada para realização do Doutorado, fez questão de comparecer à reunião do Conselho 82 
Diretor porque participou da comissão de elaboração da proposta do Jornalismo. Argumentou que se trata 83 
de uma questão importante a ser resolvida, não permitindo esperar a aprovação do novo Regimento e 84 
Estatuto da UFG. O professor Goiamérico Felício Carneiro dos Santos ponderou cautela e pediu para não 85 
se agir precipitadamente, exemplificando a questão do curso de Gestão da Informação. A professora Lara 86 
Lima Satler esclareceu que não houve uma prévia discussão sobre essa matéria na área de Publicidade e 87 
Propaganda. No entanto, disse que, na estrutura atual da UFG, as habilitações funcionam como cursos, na 88 
prática pedagógica. Sobre a proposta do Jornalismo, fez uma analogia ao casamento: quando um não quer 89 
mais permanecer unido, a solução é mesmo a separação. Não obstante, ela gostaria de esclarecimentos 90 
quanto à divisão dos bens. A professora Luciene de Oliveira Dias disse que os cursos devem seguir juntos, 91 
o afastamento não implica ruptura. Ademais pontuou sua conversa com várias unidades que passaram pelo 92 
processo de emancipação. A área de Jornalismo já conseguiu organizar duas assembleias com os 93 
estudantes. Exemplificou a situação da FAV, que teve significativo crescimento, se beneficiando também a 94 
EMAC. O Jornalismo continuará partilhando tudo o que há na FACOMB. Lembrou que o Labicom foi uma 95 
conquista, mas serviu para perceberem que o Jornalismo tem especificidades que não estão conseguindo 96 
colocar com tanto vigor. A professora Silvana Coleta Santos Pereira registrou seu voto favorável, 97 
esclarecendo que ninguém pensou em despejar ninguém, não se pensou também em separação rígida, 98 
mesmo no processo de criação da faculdade. O professor Daniel Christino, mesmo reconhecendo a 99 
legitimidade do pleito do Jornalismo, questionou se a proposta teria avaliado as consequências para a 100 
FACOMB como um todo, uma vez que esta decisão tem impacto nos outros cursos. Solicitou, pois, um 101 
tempo para que os demais cursos discutam nas respectivas áreas, permitindo a elaboração de uma possível 102 
proposta conjunta. O professor Juarez Ferraz de Maia disse entender que haja uma resistência à mudança, 103 
no entanto é um passo muito importante para o fortalecimento do Jornalismo. Trata-se de uma demanda 104 
justa e não querem separar ninguém de ninguém. Segundo ele, há um precedente histórico: a FAV foi 105 
criada com dezesseis professores. Acrescentou que o Mestrado em Comunicação serve às três áreas e que, 106 
do ponto de vista legal, todos os cursos podem requerê-lo. A situação levantada pelo professor Goiamérico 107 
Felício Carneiro dos Santos, acerca da manifestação contrária do Jornalismo no processo de criação do 108 
Mestrado, foi esclarecida pelo professor Edson Luiz Spenthof, segundo o qual não era uma opinião do 109 
curso. Acrescentou que esta questão de habilitação é uma esquizofrenia que hoje está em todas as 110 
universidades brasileiras, vem desde o regime militar. Não se trata de renegar o Jornalismo, todos são 111 
consumidores midiáticos. Sabem que não falta base teórica e identidade. Reconhece como legítima a 112 
preocupação do professor Daniel Christino acerca das consequências aos outros cursos, mas lembrou a 113 
todos que, se não aprovarem a criação da faculdade, também não estarão pensando nas consequências ao 114 



Jornalismo. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges complementou ressaltando que não há preocupação 115 
em relação aos bens, que não pertencem nem a um e nem a outro curso, e sim à UFG. Disse que não 116 
fizeram essa discussão e nem poderiam, pois esta é uma discussão a ser feita em outro momento. Sobre a 117 
interpretação jurídica acerca do número de professores necessários para a criação de uma nova faculdade, 118 
ela argumentou que o Estatuto da UFG fala em professor vinculado e não professor lotado a uma unidade 119 
acadêmica. A professora Angelita Pereira de Lima propôs a rejeição do parecer apresentado pela relatora. 120 
O professor Claudomilson Fernandes Braga afirmou que o olhar do Jornalismo fosse também 121 
compartilhado com as outras áreas da Comunicação, no entanto agrada a idéia de os cursos deixarem de ser 122 
habilitação. O professor Goiamérico Felício Carneiro dos Santos lamentou o fato de o Jornalismo ter 123 
entrado nessa busca sozinho, e, assim como o professor Claudomilson Fernandes Braga, gostaria que a 124 
ideia fosse partilhada e discutida nas outras áreas. Diante da necessidade de se discutir o tema também nas 125 
outras áreas, o professor Daniel Christino pediu a suspensão do debate e da votação e propôs um prazo de 126 
quinze dias para que o assunto fosse tratado em profundidade no âmbito das outras coordenações de curso. 127 
O professor Lisandro Magalhães Nogueira esclareceu ser favorável à proposta de criação da faculdade por 128 
vários motivos. Segundo ele, na verdade, a FACOMB é a última a propor o que, na prática, já existe de 129 
fato: quatro cursos com autonomia pedagógica. Portanto, acredita que todos os cursos tenham que entrar 130 
juntos nessa proposta. O professor Luiz Antônio Signates Freitas disse também aprovar a propositura do 131 
Jornalismo, o qual poderá ficar aguardando a proposta de possível criação de outras faculdades. O 132 
professor Juarez Ferraz de Maia disse concordar com a suspensão da votação até a próxima reunião 133 
extraordinária do Conselho Diretor. Desse modo, tem-se a chance de se aprovar uma proposta conjunta. O 134 
presidente do conselho propôs, então, os encaminhamentos pertinentes: votou-se o parecer da relatora 135 
Divina Eterna Vieira Marques, o qual foi rejeitado pelo plenário. Os conselheiros consideraram o parecer 136 
inconclusivo.  Em seguida, o presidente propôs e o conselho aprovou que o assunto voltasse à pauta e fosse 137 
deliberado em reunião extraordinária do Conselho Diretor, cuja sessão foi marcada no dia 23 de maio. 138 
Devido ao adiantado da hora, os demais itens da pauta não foram apreciados. E não houve inclusão de 139 
outros assuntos. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, 140 
após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim subscrita.   141 


