
Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e onze, reuniram-se em sessão ordinária, às nove horas e 
trinta minutos, no auditório da  Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho 
Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do conselho, os professores Alexandre Ta-
deu dos Santos, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Andréa Pereira dos Santos, 
Arnaldo Alves Ferreira Junior, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Claudomilson Fernandes Braga, 
Daiana Stasiak, Édson Teixeira Álvares Júnior, Eliseu Vieira Machado Júnior, Fernanda de Souza Montei-
ro, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Vieira de Paula Jordão, João de Melo Maricato, José 
Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel Bonilha Keller, Lara Lima Satler, Laura Vilela 
Rodrigues Rezende, Letícia Segurado Côrtes, Lindsay Borges, Lisandro Magalhães Nogueira, Luciano Al-
ves Pereira, Lutiana Casaroli, Maria de Fátima Garbelini, Nilton José dos Reis Rocha, Rafael Franco Coe-
lho, Rubem Borges Teixeira Ramos, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Solange Ma-
ria Franco, Thomas Roland Hoag, Tiago Manieri de Oliveira, Marcelo Henrique da Costa, Pedro Polesel Fi-
lho,  Rodrigo Cássio Oliveira;  os técnicos-administrativos Thomaz  Rodrigues Santana e André Roberto 
Custódio Neves. Servidores ausentes, mas  que apresentaram justificativas Ângela Teixeira de Moraes, Di-
vina Eterna V. Marques, Flávia Martins dos Santos, Luciana Cândida da Silva, Luciene de Oliveira Dias, 
Maria Francisca Magalhães Nogueira, Rosana Maria Ribeiro Borges, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Thalita 
Sasse Fróes, Camila Craveiro da Costa Campos, Conceição de Maria Ferreira Silva, Eliani de Fátima Co-
vem Queiroz e Rafael Castanheira P. de Moraes. Não apresentaram justificativas os professores Eliany Al-
varenga de Araújo, Janaína Ferreira Fialho, Lívia Ferreira de Carvalho, Luiz Antônio Signates Freitas, Mar-
cilon Almeida de Mello, Maria Flora Ribeiro Costa Medeiros, Murilo Luiz Ferreira, Rafael de Almeida Ta-
vares Borges e Welliton Carlos da Silva. Abrindo a sessão ordinária, o presidente do conselho iniciou a reu-
nião com o item 1, informes. Convidou a todos os membros para o churrasco e show de confraternização 
natalina da FACOMB, que acontecerá, hoje, a partir do meio dia, no Labicom. Lembrou a todos que o pra-
zo para publicação de notas e frequências das disciplinas  2011/2 se encerra dia vinte e três de dezembro. 
Informou também que o edital do processo seletivo do Mestrado já está no site. Divulgou os concursos em 
andamento: dos três processos seletivos para professor efetivo, dois são para vagas de vinte horas, e um 
para DE. Quanto ao preenchimento do SICAD, o presidente do conselho informou que o técnico Thomaz 
Rodrigues Santana estará disponível nos dias doze e treze próximos para dirimir as dúvidas dos docentes 
quanto ao preenchimento do relatório docente. Sobre a ampliação e readequação do estacionamento, que 
contará com 153 vagas, disse que a previsão de término da obra deverá ser em março, segundo a empreitei-
ra. Outro ponto importante refere-se à publicação dos livros “Mídia, cidadania e poder”, organizado pela 
professora Ana Carolina R.P. Temer, e “Célebre Sociedade”, da professora Simone Antoniaci Tuzzo e da 
mestranda Lívia Ferrari. Um grande desafio para o próximo ano será a publicação do livro de Bibliotecono-
mia. A professora Simone Antoniaci Tuzzo aproveitou a oportunidade para convidar a todos para o coque-
tel de lançamento do livro, no próximo sábado, às 19h, sábado, no Shopping Bougainville. Outro ponto re-
fere-se ao convite feito ao professor Nilton José dos Reis Rocha para participação na cobertura do Agro 
Centro-Oeste, cuja temática está focada na agricultura familiar. O professor Marcelo Henrique da Costa in-
formou que o Projeto Telecentro Digital, em parceria com a FAV, conseguiu ser aprovado em um impor-
tante edital do Ministério das Comunicações. Há previsão de várias bolsas destinadas aos alunos da gradua-
ção, no entanto ressaltou que os mestrandos também serão bem-vindos. Seguiu-se ao item 2, aprovação da 
ata da sessão do Conselho Diretor do dia 11/11/11, com duas abstenções.  Na sequência, apreciação de pro-
cessos. Item 3, estágio probatório do professor Tiago Mainieri de Oliveira. Item 4, estágio probatório da 
professora Ana Rita Vidica Fernandes. Processos de estágio probatório foram aprovados por unanimidade. 
Item 5, progressão horizontal do professor Luiz Antônio Signates Freitas para o nível IV da classe de pro-
fessor adjunto. Incluiu-se a progressão horizontal do professor Sálvio Juliano Peixoto Farias para o nível II 
da classe de professor assistente. Os processos de progressão foram aprovados por unanimidade. Houve 
proposta de alteração na composição da Comissão de Avaliação Docente: o professor Arnaldo Alves Ferrei-
ra Júnior deixará a CAD, a professora Ana Rita Vidica Fernandes passará de suplente a titular, e como su-
plente assumirá o professor João de Melo Maricato. Item 6, homologação do resultado do processo seletivo 
para professor substituto de Jornalismo, em que foi classificado o candidato Antônio Carlos Borges Cunha; 
aprovado por unanimidade. Item 7, oferta de disciplinas de verão “Administração”, apresentada pela coor-
denadora Lara Lima Satler, foi aprovada por unanimidade. Item 8, oferta de disciplinas para 2012/1 (NC, 
NE e NL). Publicidade e Propaganda, segundo sua coordenadora, Lara Lima Satler, além das específicas, 
ofertará disciplinas de Núcleo Livre “Mídia e representações sociais”, “Pesquisa em Fotografia”, “Saberes 
Audiovisuais Colaborativos”, “Poéticas visuais”, “Linguagem, Produção e Direção Cinematográfica 2”. Bi-
blioteconomia apresentou a disciplina de Núcleo Livre “Livro: Concepção, Linguagens e Produção”.  O co-
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ordenador de Jornalismo, professor Juarez Ferraz de Maia, e o coordenador de Relações Públicas, Claudo-
milson F. Braga, apresentaram a grade de disciplinas ofertadas em 2012/1 nos respectivos cursos. A oferta 
de disciplinas foi aprovada por unanimidade. Neste ponto, o acadêmico Marlos Alberto Carneiro Alves so-
licitou que o curso de Relações Públicas também ofertasse a disciplina TCC, pois disto dependia sua inser-
ção no mercado de trabalho. O professor Claudomilson Fernandes Braga esclareceu a todos que a área deci-
diu não ofertar, até porque o acadêmico, por duas vezes consecutivas, teve oportunidade de se inscrever na 
referida disciplina e, assim, elaborar o seu trabalho de conclusão de curso, mas não o fez. O fato chamou a 
atenção de alguns membros, alegando ser situação delicada a discussão deste assunto em reunião do conse-
lho sem sequer constar da pauta.  Com efeito, o presidente declarou que o assunto não poderia ser discutido 
em plenário porque estava fora da pauta. Item 9, licença capacitação da professora Divina Eterna Vieira 
Marques (homologação), aprovado por unanimidade. Item 10, reestruturação e criação de novos laborató-
rios. A relação preliminar dos laboratórios, apresentada pelos quatro cursos, foi aprovada por unanimidade. 
Outras possíveis alterações na estrutura laboratorial serão submetidas à aprovação em outras reuniões do 
Conselho Diretor. Item 11, programação da Semana do Calouro. No primeiro dia recepção haverá uma so-
lenidade de recepção seguida de mesa-redonda com palestrantes convidados. No segundo dia ocorrerão 
conversas com as coordenações de cursos e os respetivos professores. No terceiro e quarto dia haverá pro-
gramação específica das áreas, com a organização de painéis, mesas-redondas e outras atividades de inte-
resse das áreas. E o quinto dia ficará reservado à tradicional calourada, organizada pelos estudantes. Este 
formato foi aprovado. Item 12, planejamento pedagógico e administrativo 2012. Foi aprovada a proposta de 
se montar cinco Grupos Temáticos: TCC, normas pedagógicas e administrativas, normas para afastamento 
para pós-graduação, normas para disciplinar as viagens para participação em eventos e, ainda, o regulamen-
to do Labicom e demais laboratórios. Item 13, composição da comissão coordenadora dos TCC 2012. A 
atual comissão apresentou o relatório da semana de apresentação dos TCCs. O presidente da comissão, pro-
fessor Juarez Ferraz de Maia, aludiu ao agravo cometido pela professora Fernanda de Sousa Monteiro, uma 
vez que não se tem aberto precedentes a qualquer aluno visando apresentar o seu TCC fora do prazo estipu-
lado e/ou em desacordo com as diretrizes da comissão, referendadas pelo Conselho Diretor. Esta situação 
motivou a comissão a pensar na necessidade de se reestruturar o regimento interno dos TCCs, buscando 
atualizar  algumas  normas.  Aproveitando o assunto,  informou-se que professor Rodrigo Cássio Oliveira 
substituirá o professor Juarez Ferraz de Maia na comissão dos TCCs. Item 14, composição da comissão de 
elaboração de minuta de resolução sobre a política interna de afastamentos para pós-graduação, integrarão 
os professores Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Simone Antoniaci Tuzzo, Goiamérico Felício Carneiro 
dos Santos, Lara Lima Satler, Edson Teixeira Álvares Junior, João de Melo Maricato e Claudomilson Fer-
nandes Braga. Item 15, composição da comissão de elaboração de minuta de resolução sobre a política in-
terna de concessão de viagens para participação em eventos, sugeriu-se os professores Arnaldo Alves Fer-
reira Júnior, Tiago Mainieri de Oliveira e Ana Rita Vidica Fernandes. Item 16, da comissão de elaboração 
de minuta de resolução sobre política de uso do Labicom farão parte os professores Solange Maria Franco, 
Rafael Franco Coelho, Kátia Raquel Bonilha Keller e Andréa Pereira dos Santos. Item 18, proposta de con-
vênio Facomb/Funape. A pedido da professora Simone Antoniaci Tuzzo, o professor Claudomilson Fernan-
des Braga sintetizou a proposta do convênio “Mídia, Imagem e Cidadania”, que foi aprovada por unanimi-
dade. Item 19, autoavaliação institucional da unidade acadêmica. O presidente do conselho informou que 
até fevereiro deve-se realizar esta avaliação, que será feita mediante reuniões com grupos focais. Item 20, 
aprovação dos projetos de pesquisa: “Por uma poetização da cultura da mídia: linguagens, sensações, sabe-
res e proposições para entender o espírito do nosso tempo”, “Poéticas da mídia: imagens e representações”, 
sob coordenação do professor Goiamérico Felíco C. Santos; “Influências da mídia na inserção da mulher no 
mercado informal: mulher, cidadania e trabalho”, “Bases epistemológicas do jornalismo como atividade da 
comunicação” , sob coordenação da professora Ana Carolina R.P. Temer. Incluiu-se o projeto de extensão 
“Encontros Publicitários”, sob coordenação da professora Kátia Raquel Bonilha Keller. Projetos aprovados 
por unanimidade. Item 21, outros assuntos. O presidente do conselho alertou a todos sobre a entrega dos re-
latórios de monitoria, pois a inadimplência de algum será fator impeditivo de se obter monitores para o pró-
ximo semestre. 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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