
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dez, 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 Ana Rita Vidica Fernandes, 3 
Andréa Pereira dos Santos, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Claudomilson Fernandes Braga, Conceição de 4 
Maria Ferreira Silva, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Flávia Martins dos 5 
Santos, Janaína Ferreira Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de 6 
Maia, Lara Lima Satler, Lisandro Magalhães Nogueira, Lisbeth Oliveira, Lívia Ferreira de Carvalho, 7 
Luciene de Oliveira Dias, Lucivânia de Cássia Fernandes, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, Marcilon 8 
Almeida de Melo, Maria de Fátima Garbelini, Maria Elisa França Rocha, Maria Francisca Magalhães 9 
Nogueira, Marina Roriz Lousa da Cunha, Rafael Franco Coelho, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio 10 
Juliano Peixoto Farias, Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia Cruz Riascos de Andrade, Suely Henrique de 11 
Aquino Gomes, Tiago Manieri de Oliveira e Welliton Carlos da Silva; os representantes técnico-12 
administrativos Cirlene Rodrigues do Carmo, Moisés Justino de Melo e Thomaz Rodrigues Santana; o 13 
representante acadêmico Mário Braz Manzi Muniz; os representantes do mestrado Eva Márcia A. O. 14 
Ribeiro, Mariana de Paiva Araújo e Clarissa Raquel Motter. Servidores ausentes, mas que apresentaram 15 
justificativas constam os docentes Adriane Geralda Alves do Nascimento, Ana Carolina Rocha Pessoa 16 
Temer, Edson Teixeira Álvares Júnior, Eliany Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado Júnior, Ione 17 
Chagas Rufino, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia S. 18 
Côrtes, Luciana Cândida da Silva, Luciano Alves Pereira, Maria Luiza Martins Mendonça, Rosana Maria 19 
Ribeiro Borges, Silvana Coleta Santos Pereira, Solange Maria Franco e Thalita Sasse Fróes; e o técnico-20 
administrativo Roberto Fernandes da Silva. Não apresentaram justificativas os docentes Ângela Teixeira 21 
de Moraes, Camila Craveiro da Costa Campos, Edson Luiz Spenthof, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri 22 
Soares, Luiz Antônio Signates Freitas, Nilton José dos Reis Rocha, Rafael de Almeida Tavares Borges e 23 
Thomas Roland Hoag. O presidente do conselho propôs uma inversão da pauta, a fim de aproveitar a 24 
presença da designer Carolina Nakatani , do Departamento de Projetos do Centro de Gestão do Espaço 25 
Físico – CEGEF. Assim, iniciou a reunião com o item 3 da pauta, no qual a designer apresentou  o projeto 26 
de redimensionamento do pavimento superior do prédio da Facomb. Segundo ela, as quatro coordenações 27 
de curso vão contar com uma recepção única. Com efeito, será possível filtrar o fluxo de demandas, de 28 
modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados no âmbito da secretaria acadêmica. O professor 29 
Juarez Ferraz de Maia considerou positiva a proposta de unificação da recepção para as coordenações de 30 
curso, o que já existe em várias faculdades. O presidente do conselho explicou que algumas salas de aula 31 
serão transformadas em gabinetes multiuso para os professores e, ainda, uma sala de estágios. Solicitou 32 
aos conselheiros que encaminhem à direção ou aos coordenadores eventuais sugestões ao projeto. Este 33 
será aprovado em reunião da direção com as coordenações de cursos. Retornou-se ao item 1, informes. O 34 
presidente informou que logo mais, à noite, haverá a cerimônia de colação de grau unificada dos cursos 35 
de Comunicação Social e Biblioteconomia. Quanto aos serviços de infra-estrutura, encontra-se em 36 
andamento a execução do laboratório de Relações Públicas. O estúdio de fotografia digital já foi pintado e 37 
o de RTV deverá receber nova pintura no “fundo infinito”. Estes laboratórios receberão um computador 38 
para edição de imagem, além de um scanner de negativos. O laboratório de fotografia analógico já foi 39 
devidamente vedado a fim de se evitar entrada de luz. Assim, a partir da semana que vem já poderão 40 
testar os ampliadores. Quanto à internet sem fio, os pontos já foram instalados, mas faltam chegar os 41 
roteadores para rede wi-fi. Sobre o Festival Perro Loco 4, o professor Lisandro M. Nogeuira divulgou que 42 
dia 24 de agosto, às 19h, ocorrerá a abertura, e a programação já está disponível no site do evento. Quanto 43 
à V Feicom, segundo o presidente do conselho, foi discutida, hoje, a sua organização. A professora Lara 44 
Lima Satler informou que o projeto de solicitação de apoio à Capes já foi encaminhado, em parceria com 45 
o Mestrado, a fim de tornarem o evento mais forte. A professora informou também que a comissão 46 
organizadora está acolhendo propostas de oficinas, minicursos, exposições e grupos de trabalho (GT). O 47 
tema geral do evento será “Comunicação e Informação: Ressignificação de Fronteiras”. De forma 48 
integrada à Feicom, ocorrerão outros dois eventos: o IV Seminário de Comunicação e Cidadania e o II 49 
Seminário de Mídia e Cultura.  O presidente divulgou a composição da comissão organizadora da 50 
Feicom, no entanto, solicitou uma confirmação de todos os nomes até segunda-feira, para a elaboração da 51 
portaria de nomeação. Item 2, aprovação da ata da reunião do Conselho Diretor do dia 08/06/10, com 52 
duas abstenções. Seguiu-se ao item 4, processo de progressão horizontal da professora Ana Carolina 53 
Pessoa Temer, que, segundo o professor Tiago Mainieri, ainda se encontra em diligência. Item 5, 54 
processo de interesse do professor Lisandro Magalhães Nogueira, relatado pela professora Divina Eterna 55 
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Vieira Marques, da Comissão de Avaliação Docente – CAD, foi aprovado por unanimidade a progressão 56 
horizontal para o nível IV da classe de professor adjunto. Item 6, processo de interesse da professora 57 
Maria de Fátima Garbelini, também relatado pela professora Divina E. Vieira Marques, foi aprovado por 58 
unanimidade a progressão horizontal para o nível III da classe de professor adjunto. Item 7,  processo de 59 
interesse da professora Rosana M. R. Borges, relatado pela professora Divina E. Vieira Marques, foi 60 
aprovado por unanimidade a progressão horizontal para o nível III da classe de professor assistente. O 61 
item 8, progressão horizontal do professor Tiago Mainieri de Oliveira não foi apreciado. O nome do 62 
professor Arnaldo Alves Ferreira Junior, como titular da CAD, foi aprovado por unanimidade, em 63 
substituição à indicação feita, em reunião anterior, da professora Maria Luiza Martins Mendonça. Logo, a 64 
referida professora permanece como suplente. Item 9, Plano de Trabalho 2010 do professor Édson 65 
Teixeira Álvares Júnior, apresentado pelo presidente do conselho, foi aprovado por unanimidade. Em 66 
seguida, aprovou-se por unanimidade o parecer favorável na avaliação parcial do estágio probatório da 67 
professora Marina Roriz Lousa da Cunha, conforme relato da conselheira Divina Eterna V. Marques, 68 
presidente da CAD. Item 10, ajustes em planos de trabalho 2010 dos professores em estágio probatório. O 69 
presidente informou que os planos dos professores, com ajustes feitos em julho, foram aprovados em ad 70 
referendum, e que agora deveriam ser referendados pelo Conselho Diretor, proposta aprovada por 71 
unanimidade. Na sequência, item 11, liberação de pré-requisito, de interesse da acadêmica Alessandra 72 
Santarém, do curso de Biblioteconomia. Conforme parecer favorável da área, relatado pela professora 73 
Sônia Cruz Riascos de Andrade, foi aprovado por unanimidade. Item 12, liberação de pré-requisito da 74 
acadêmica de Biblioteconomia, Priscila Rizzo Loureiro, conforme parecer favorável da área, relatado pela 75 
professora Sônia Cruz Riascos de Andrade, também foi aprovado por unanimidade. Item 13, liberação de 76 
pré-requisito da acadêmica de Biblioteconomia, Werônica Yamacyra Cordeiro, conforme parecer 77 
favorável da área, relatado pela professora Sônia Cruz Riascos de Andrade, foi aprovado por 78 
unanimidade. Item 14, Liberação de pré-requisito de interesse do acadêmico Marcello Henrique Souza 79 
Rocha, de Publicidade e Propaganda. Conforme parecer favorável da área, relatado pela coordenadora 80 
Ana Rita Vidica Fernandes, foi aprovado por unanimidade. Seguiu-se ao item 15, prorrogação do prazo 81 
para o Programa de Mobilidade Estudantil, de interesse do acadêmico Lucas Pinheiro Marques Carvalho, 82 
por mais um ano, aprovado por unanimidade. Foram incluídos os processos de solicitação no Programa de 83 
Mobilidade Estudantil dos alunos de Publicidade e Propaganda para a UFRJ: Luiz Adriano Neri 84 
Garibaldi, período de um ano; Paulo Victor Costa Vieira, Luiza Costa Carvalho e Ayane Santos de Sousa, 85 
período de seis meses. Todos aprovados por unanimidade. Item 16, proposta de intercâmbio acadêmico.  86 
Segundo a professora Luciene de Oliveira Dias, trata-se de convênio com universidade estrangeira, que 87 
solicita alunos de jornalismo para estagiarem na FIAM. O parecer da área, favorável à celebração do 88 
convênio, condiciona a liberação de alunos quando a FIAM disponibilizar um jornalista para 89 
supervisionar o trabalho dos estagiários. Relato aprovado por unanimidade. Na sequência, item 17, 90 
afastamento de professores para participação em eventos científicos. O presidente do conselho informou 91 
que os afastamentos dos docentes Nilton José dos Reis Rocha e Rafael Franco Coelho, autorizados em 92 
julho em ad referendum, precisavam ser referendados pelo conselho, o que foi aprovado por 93 
unanimidade. Item 18, entrega de Diários de Classe 2010/1 e de Planos de Ensino de Disciplina 2010/2, 94 
em atendimento ao RGCG e às diretrizes do MEC. O presidente declarou que até o dia treze de agosto, 95 
data-limite para entrega dos referidos documentos, ainda faltavam aproximadamente 40% dos professores 96 
para entregarem o diário, e apenas um terço dos professores entregaram o plano de ensino. Informou nova 97 
data: vinte de agosto.  Esta solicitação, uma obrigatoriedade, se não cumprida, poderá trazer problemas à 98 
Facomb em caso de eventual visita do MEC. Os professores devem entregar aos coordenadores e à 99 
secretaria acadêmica, via e-mail cursos120@gmail.com, pois o referido setor está organizando um banco 100 
de dados com todos os planos de ensino de disciplina.  Seguiu-se ao item 19, projetos de pesquisa e 101 
extensão. A professora Luciene Dias apresentou os seguintes projetos: “Comunicação e Cooperativismo 102 
Popular: Conceitos Metodologistas e Legislações”, “Comunicação e Política Comercial Estratégica em 103 
Goiás” e “Feicom – Feira de Informação e Comunicação da Faculdade de Comunicação e 104 
Biblioteconomia”, sob sua coordenação. Os três projetos foram aprovados por unanimidade. Item 20, 105 
outros assuntos, não houve nenhum pedido de inclusão. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro 106 
Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste 107 
conselho e por mim subscrita.  108 


