
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e doze, reuniram-se em sessão ordinária, às 9 horas e trinta 1 
minutos, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho Diretor: o 2 
professor Magno Medeiros, presidente do conselho, os professores Adriane Geralda Alves do Nascimento, 3 
Alexandre Tadeu dos Santos, Ângela Teixeira de Moraes, Andréa Pereira dos Santos, Arnaldo Alves Ferreira 4 
Júnior, Claudomilson Fernandes Braga, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Edson Luiz Spenthof, 5 
Eliany Alvarenga de Araújo, Eliani de Fátima Covem Queiroz, Fernanda de Souza Monteiro, Flávia Martins 6 
dos Santos, Gardene Leão de Castro Mendes, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Vieira de 7 
Paula Jordão, João de Melo Maricato, José Vanderlei Gouveia, Lara Lima Satler, Letícia Segurado Côrtes, 8 
Lindsay Borges, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciana Cândida da Silva, Luciene de Oliveira Dias, Luiz 9 
Antônio Signates Freitas, Lutiana Casaroli, Marcelo Henrique da Costa, Marcilon Almeida de Mello, Maria 10 
de Fátima Garbelini, Maria Luisa Martins Mendonça, Marina Roriz Lousa da Cunha, Murilo Luiz Ferreira, 11 
Nilton José dos Reis Rocha, Paola Regina Carloni, Pedro Polesel Filho, Rafael Franco Coelho, Ricardo 12 
Pavan, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Suely Henrique de Aquino Gomes, 13 
Thalita Sasse Fróes e Tiago Manieri de Oliveira; os representantes técnicos-administrativos Roberto 14 
Fernandes da Silva e Rodolfo Fracalossi Paes; os representantes acadêmicos Geisa Muller de Campos 15 
Ribeiro, Rhaydrick Sandokhan Pinheiro Teixeira Tavares, Lylia D. Queiroz, Iara Jardim Barbosa. Não 16 
compareceram, mas apresentaram justificativas constam os docentes Ana Rita Vidica Fernandes, Antônio 17 
Carlos Borges Cunha, César Viana Teixeira, Édson Teixeira Álvares Júnior, Janaína Ferreira Fialho, Juarez 18 
Ferraz de Maia, Rafael Castanheira P. de Moraes, Rosana Maria Ribeiro Borges, Silvana Coleta Santos 19 
Pereira e Simone Antoniaci Tuzzo. Não apresentaram justificativa os docentes Carlos Eduardo Vianna 20 
Aldighieri Soares, Daiana Stasiak, Eliseu Vieira Machado Júnior, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Luciano 21 
Alves Pereira, Maria Flora Ribeiro Costa Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Solange Maria 22 
Franco, Sônia Cruz Riascos de Andrade e Thomas Roland Hoag; e os técnicos-administrativos Robson 23 
Henrique Soares de Amorim e André Roberto Custódio Neves. A reunião foi iniciada com a apresentação do 24 
novo servidor, Rodolfo Fracalossi Paes, técnico em fotografia. O presidente do conselho convidou a todos 25 
para a festa de confraternização natalina, que ocorrerá logo após esta reunião e chamou a atenção para o 26 
ingresso numerado, pois haverá sorteio de brindes, além de outras brincadeiras. O presidente do conselho 27 
também lembrou o período do recesso, de 21 de dezembro a 5 de janeiro, e o reinício das aulas no dia sete de 28 
janeiro de dois mil e treze. Fez o alerta quanto ao fechamento do SICAD 2012 em trinta e um de dezembro 29 
de dois mil e doze. Ressaltou a importância do preenchimento completo do SICAD, pois a extração dos 30 
dados desses relatórios constitui a base informacional para a pontuação dos docentes, impactando a 31 
distribuição de recursos humanos e financeiros entre as unidades acadêmicas da UFG. Mais um lembrete: 32 
não deixar de entregar a frequência dos bolsistas Permanência. Deu informe sobre a publicação de livros, 33 
enfatizando que as coordenações de cursos estão com esta missão de incentivar a produção editorial. Ao 34 
informar sobre as eleições para os diretórios acadêmicos da FACOMB, o presidente cumprimentou as 35 
diretorias eleitas do Diretório Acadêmico de Comunicação (DACOM) e do Diretório Acadêmico de Ciências 36 
da Informação (DACI).  A acadêmica Palloma Biasi, do DACOM, solicitou que as pautas das reuniões 37 
fossem mais detalhadas, para facilitar a promoção de discussão com os discentes. Neste momento, o 38 
presidente do conselho anunciou a chegada do magnífico reitor Edward Madureira Brasil, que passa a tomar 39 
assento na mesa diretiva do Conselho Diretor. O presidente explicou que não pode incluir na pauta a visita 40 
do reitor ao Conselho Diretor porque a sua presença não estava confirmada no momento da convocação. A 41 
presença do reitor, entre outras razões, justifica-se para falar sobre as demandas da FACOMB, gestão da 42 
reitoria para dois mil e treze, considerando as necessidades da unidade acadêmica. O reitor comentou sua 43 
satisfação com o convite do diretor Magno Medeiros e esclareceu que, em virtude de outros compromissos 44 
assumidos anteriormente, não poderá se delongar, nem mesmo poderia estar ali, mas uma alteração em sua 45 
agenda veio lhe permitir um breve espaço para atender à solicitação da FACOMB. O reitor declarou: “Em 46 
relação a dois mil e treze (...), temos muitas expectativas. Precisamos melhorar as condições na universidade, 47 
uma nova estrutura que vai abrigar uma série de laboratórios essenciais para todos os cursos da FACOMB, 48 
mas temos que ter visão certa de todo o funcionamento. Tivemos uma reunião produtiva, uma série de 49 
palestras, professor Edson Luiz Spenthof e toda comissão que trabalhou na organização das demandas mais 50 
específicas do curso de Jornalismo. Mas (...) não deixaremos de lado os outros cursos, pois a defasagem de 51 
equipamentos é comum a toda a FACOMB. O professor Magno já nos noticiou sobre as demandas. Não 52 
poderemos atender todas as demandas de uma vez. Acredito que o orçamento do MEC esteja praticamente 53 
consolidado, mas há de se conseguir algo com nossas intervenções junto a bancadas, portanto ainda estamos 54 
contando com a perspectiva, pois de orçamento votado e aprovado é que poderemos efetivamente contar, 55 
mas há risco de contingenciamento. Há um diálogo permanente da direção com os cursos e pró-reitores, 56 
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comissões de pessoal, CEGEF, espaço físico”. O reitor agradeceu o apoio da Faculdade de Comunicação e 57 
Biblioteconomia à UFG, principalmente nas assessorias administrativas. Na Ascom, por exemplo, disse que 58 
esse apoio tem sido um diferencial da Comunicação. “Tem, inclusive, avançado para fora dos limites da 59 
UFG, mostrando o vigor da Universidade”. E finalizou: “Obrigado pela parceria que vem sendo construída 60 
ao longo de sete anos”. A professora Luciene de Oliveira Dias informou que no dia anterior a esta sessão, 61 
houve um evento no auditório da FACOMB EM homenagem ao aluno Lucas Fortuna, ocasião em que se 62 
discutiu a luta contra a homofobia. Ressaltou a importância desse debate público visando construir uma 63 
atitude pedagógica em relação a este assunto e buscando a adoção de medidas de proteção aos direitos das 64 
pessoas. A professora Angelita Pereira de Lima também frisou a relevância do tema e relatou que um aluno 65 
disse, durante o evento, se sentir ameaçado com os dizeres “morte aos gays”, escrito em uma das salas de 66 
aula. O professor Edson Luiz Spenthof salientou que os relatos das professoras são muito importantes e que 67 
o conselho deveria dar algum encaminhamento ao assunto, até porque não só o aluno que fez o relato ontem 68 
está ameaçado, mas também todas as formas de diversidade. O presidente do conselho sugeriu a constituição 69 
de um grupo de trabalho para pensar e propor ações para uma campanha educativa contra a homofobia. O 70 
professor Nilton José dos Reis Rocha informou que uma equipe de alunas da Magnífica Mundi conquistou o 71 
prêmio “Agente Jovem de Cultura”. A acadêmica Láira Machado informou sobre os resultados do TIFFU 72 
(Torneio Interfacombiano de Futebol Universitário) e agradeceu a colaboração de todos. Item 2 da pauta: 73 
aprovação de atas das sessões do CD, realizadas nos dias 31/10/12 e 14/11/12. Atas aprovadas por 74 
unanimidade. Passou-se à análise dos processos. Item 3, progressão horizontal da docente Ana Carolina 75 
Rocha Pessoa Temer para o nível IV da classe de professor adjunto. Item 4, progressão horizontal da docente 76 
Kátia Raquel Bonilha Keller para o nível II da classe de professor adjunto. Item 5, progressão horizontal do 77 
docente Tiago Mainieri de Oliveira para o nível III da classe de professor adjunto. Item 6, progressão 78 
horizontal do docente Marcilon Almeida de Melo para o nível II da classe de professor assistente. Item 7, 79 
avaliação parcial e fechamento do estágio probatório do professor Marcilon Almeida de Melo. Item 8, 80 
fechamento do estágio probatório da professora Marina Roriz Lousa da Cunha. Item 9, avaliação parcial do 81 
estágio probatório do professor Alexandre Tadeu dos Santos. Após relato dos membros da CAD (Comissão 82 
de Avaliação Docente), todos os processos de progressão horizontal e estágio probatório – itens 3 a 9 – 83 
foram aprovados por unanimidade. Item 10, processo de alteração de regime de trabalho (carga horária) da 84 
professora Sônia Cruz Riascos de Andrade. A professora Divina Eterna Vieira Marques, presidente da CAD, 85 
emitiu parecer favorável quanto à avaliação da docente. Ressalvou, porém, que a professora não registrou 86 
produção intelectual no Sicad de 2010. Por este motivo, solicitou um posicionamento da direção sobre a 87 
conveniência ou não de se manter o regime de trabalho da professora em Dedicação Exclusiva. O presidente 88 
disse que irá tratar do assunto com a coordenadora do curso de Biblioteconomia, solicitando um 89 
posicionamento a respeito da manutenção ou não do regime de trabalho em DE.  Após alguns 90 
esclarecimentos, o parecer da professora Divina Eterna Vieira Marques foi aprovado. Item 11, relatório 91 
parcial de afastamento para pós-graduação da professora Lisbeth Oliveira, aprovado com uma abstenção o 92 
parecer sobre atividades do primeiro e segundo semestres, relatado pelo professor Ricardo Pavan. O 93 
professor afirmou, porém, que os trechos escritos em alemão deveriam vir acompanhados com as respectivas 94 
traduções para o português. Item 12, relatório parcial (atividades 2011/2 e 2012/2) e prorrogação de 95 
afastamento para pós-graduação da professora Angelita Pereira de Lima. O parecer do professor Nilton José 96 
dos Reis Rocha foi aprovado por unanimidade. Item 13, homologação da retirada de pauta do CONSUNI da 97 
proposta de criação da Faculdade de Jornalismo, conforme solicitação da coordenação da área e já justificada 98 
em reuniões anteriores. Este item não pode ser apreciado em virtude da ausência do professor Juarez Ferraz 99 
de Maia, relator do processo. Item 14, Labicom: inauguração e ocupação do novo prédio. O presidente do 100 
conselho esclareceu que alguns laboratórios vão migrar para o Labicom, que as bancadas ainda não ficaram 101 
prontas e que muitos equipamentos ainda não chegaram. Logo, juntamente com os coordenadores de cursos, 102 
acharam prudente adiar a inauguração para final de março ou início de abril, até que parte considerável do 103 
mobiliário e dos equipamentos esteja disponível. A coordenadora da área de Publicidade e Propaganda, 104 
professora Lara Lima Satler, acredita que a mudança causará menos transtornos quando já estiver tudo 105 
estruturado. Acrescentou que o curso de Publicidade e Propaganda deverá montar um laboratório multiuso 106 
no Labicom, que comportará a Inova e a Ponto e Vírgula, em horários diferenciados, porém no mesmo 107 
espaço físico. Acrescentou que pretendem estruturar uma sala de teleconferência e outra para exibição de 108 
vídeos e filmes. O coordenador de Relações Públicas, professor Claudomilson Fernandes Braga, afirmou que 109 
a área tem definições prontas: a Simetria, por exemplo, vai para o Labicom. Afirmou também não achar 110 
adequado fazer a inauguração prematuramente.  O professor Edson Luiz Spenthof, em nome da área de 111 
Jornalismo, falou que o espaço ainda será discutido, e que o curso também é favorável à mudança apenas 112 
quando o espaço estiver realmente pronto. Na oportunidade, a acadêmica Lylia Queiroz questionou a 113 
dificuldade de comunicação entre os cursos, sendo necessário mesmo repensar este redimensionamento 114 
físico. A aluna está pensando não só em termos de redimensionamento físico, mas do ponto de vista 115 
administrativo e organizacional.  Item 15, proposta de reforma e redimensionamento físico do prédio da 116 



FACOMB. O presidente do conselho convidou a todos para pensarem nas necessidades prementes, a fim de 117 
se colocar um projeto arrojado nas mãos do reitor. Item 16, novo cronograma de realização da Feicom – 118 
Feira de Informação e Comunicação. Esclareceu-se que, devido à greve, não foi possível sua realização em 119 
dezembro. Os conselheiros concordaram com o adiamento do evento, admitindo-se a sugestão de realização 120 
na primeira ou segunda semana de abril. Item 17, normas complementares de processo seletivo para 121 
professor substituto na área de Relações Públicas. O professor Claudomilson Fernandes Braga sintetizou o 122 
teor das normas do processo seletivo, sendo o seu relato aprovado com uma abstenção. Item 18, Núcleo de 123 
Pesquisa em Gestão da Informação. Conforme proposta da professora Marina Roriz Lousa da Cunha, 124 
aprovado por unanimidade. Neste ponto, houve o pedido de aprovação da criação do Núcleo de Pesquisa em 125 
Jornalismo e Diferença, sob a coordenação da professora Luciene de Oliveira Dias, sendo aprovado por 126 
unanimidade. A referida professora acrescentou que o Núcleo está sendo cadastrado na PRPPG.  Item 19, 127 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. O presidente esclareceu que se trata de uma comissão, 128 
instituída por meio de portaria da Reitoria, com o objetivo de avaliar casos administrativos e disciplinares 129 
diversos ocorridos na UFG. Alguns nomes foram sugeridos para compor a comissão, devendo, porém, ser 130 
confirmados posteriormente. Item 20, projetos de pesquisa e extensão: projeto de extensão “Mostra Histórias 131 
do Cinema e do Povo de Goiás”, sob a coordenação do professor César Viana Teixeira; projeto de pesquisa 132 
“Proposta para criação da rede estadual de bibliotecas escolares do Estado de Goiás”, sob a coordenação da 133 
professora Janaína Ferreira Fialho; projeto de pesquisa “A obtenção de conhecimento pelo leitor de 134 
quadrinho do Estado de Goiás”, sob a orientação do professor Rubem Borges Teixeira Ramos; e prorrogação 135 
do projeto de pesquisa “Redes sociais para competitividade para pequenos e micro empresários”, sob a 136 
coordenação das professoras Suely Henrique de Aquino Gomes e Lívia Ferreira de Carvalho. Os projetos 137 
foram aprovados por unanimidade. Item 21, outros assuntos. A professora Lara Lima Satler pediu a inclusão 138 
de um assunto à pauta: a destinação da vaga da professora Kátia Raquel Bonilha Keller, que pediu 139 
exoneração. Segundo a coordenadora, em reunião do NDE de Publicidade e Propaganda, os professores da 140 
área consideraram importante que a vaga de 20h da professora Kátia Keller fosse aproveitada para converter 141 
o regime de trabalho da professora Janaína Vieira de Paulo Jordão, de 20h para DE (Dedicação Exclusiva). 142 
Essa conversão demandaria o aproveitamento de possível saldo remanescente da unidade no banco de 143 
Professor Equivalente. Dentre outras atribuições, a professora iria assumir a coordenação da agência 144 
experimental Inova. A coordenadora argumentou que a área de Publicidade e Propaganda não dispõe do 145 
saldo total para modificar a carga horária da professora naquele momento, mas assim que surgir o saldo da 146 
unidade, farão a conversão. Para tanto, propôs a aprovação do conselho para tal mudança de regime de 147 
trabalho. Após discussão, o presidente do conselho colocou a proposta em votação, sendo aprovada.  A 148 
professora Suely Henrique de Aquino Gomes registrou a necessidade de definição de critérios não só da área, 149 
mas também da direção para as conversões dos regimes de trabalho.  Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa 150 
Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo 151 
presidente deste conselho e por mim subscrita.   152 


