
Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e nove, reuniram-se em sessão extraordinária, às 
quinze  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  Ana Rita  Vidica  Fernandes,  Aline Soares 
Lima, Andréa Pereira dos Santos, Ângela Teixeira de Moraes, Angelita Pereira de Lima, 
Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Eliseu Vieira Machado Júnior, Goiamérico 
Felício Carneiro dos Santos, Janaína Vieira de Paula Jordão, Juarez Ferraz de Maia, Kelley 
Cristine Gonçalves Dias Gasque, Lara Lima Satler, Laura dos Santos Tavares, Laura Vilela 
Rodrigues Rezende, Luciene de Oliveira Dias, Rafael Franco Coelho, Rosana Maria Ribeiro 
Borges, Ruben Dario Jiménez Candia, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta, Suely 
Henrique de Aquino Gomes e Thalita Sasse Fróes; o representante dos servidores técnico-
administrativos Thomaz Rodrigues Santana;  os representantes estudantis Aline Maria de 
Oliveira  Leão,  Cleber  Caetano Morais,  Lucio  Rodrigues Figueiredo e Stephani  Kutreim 
Echalar.   Professores  ausentes,  mas  que apresentaram justificativa:  Ana Carolina  Rocha 
Pessoa  Temer,  Arnaldo  Alves  Ferreira  Junior,  Caroline  Magalhães  Pereira,  Daniel 
Christino, Denize Daudt Bandeira, Divina Eterna V. Marques, Eliany Alvarenga de Araújo, 
Fernanda Passini Moreno, Lisbeth Oliveira, Maria de Fátima Garbelini, Maria Elisa França 
Rocha, Maria Luiza Martins Mendonça, Marina Roriz Lousa da Cunha, Thalita Franco dos 
Santos. Servidora técnico-administrativa ausente, mas que apresentou justificativa: Cirlene 
Rodrigues do Carmo. Professores ausentes que não apresentaram justificativa: Edson Luiz 
Spenthof, Fernanda de Souza Monteiro, Lisandro Magalhães Nogueira, Maria Flora Costa 
Medeiros, Sônia Cruz Riascos de Andrade,  Tiago Mainieri  de Oliveira,  Thomas Roland 
Hoag, Adriane Geralda Alves do Nascimento, Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Lara Lima 
de  Oliveira  Paiva,  Tatiana  Carilly  Oliveira  Andrade,  Tatiane  Dias  Pimentel,  Tatiane 
Ferreira. O presidente do Conselho, professor Magno Luiz Medeiros da Silva propôs uma 
inversão  de  pauta,  dando  início  ao  item  2.  Informou  que  projeto  de  arquitetura  dos 
Laboratórios Integrados de Comunicação e Informação passa para 966 metros quadrados na 
nova planta.  Repassa uma cópia da planta aos presentes e esclarece que foi  solicitado à 
arquiteta  uma  atenção  especial  com a  ventilação,  a  iluminação  e  a  sustentabilidade.  O 
professor Ruben Dario Jiménez Candia manifestou o desejo de troca do atual prédio da 
Facomb, mas devido à impossibilidade atual, aprova o referido projeto. A profesora Suely 
Henrique de Aquino Gomes expõe que a logística em cada prédio não chega a inviabilizar 
as atividades acadêmicas, e entendendo que isto é para um momento futuro, acredita que 
não se pode perder a oportunidade da construção do projeto já discutido. A professora Ana 
Rita  Vidica  Fernandes  almejava  um espaço único  para  instalação  das  agências  Ponto  e 
Vírgula e Inova. Acrescenta que o ideal seria um prédio mais próximo ao prédio da Facomb, 
no entanto acredita que não se pode desprezar a ocasião. A Coordenação de Jornalismo, 
então representada pelo professor Juarez Ferraz de Maia, apóia o projeto com a ressalva de 
que  seja  garantida  iluminação  e  ventilação  naturais.  Isso  posto,  o  atual  projeto  dos 
laboratórios foi aprovado por unanimidade. Seguiu-se para o item 3, cerimônias de colação 
de grau da Facomb. O acadêmico Guilherme Margonari Fausto de Souza, representante dos 
formandos  de  Publicidade  e  Propaganda,  explanou  sobre  as  negociações  feitas  entre  as 
comissões de formatura e a Reitoria,  argumentando que acordos prévios já haviam sido 
firmados e que precisam sem respeitados. Afirmou que uma coleção de grau unificada seria 
inviável, pois haveria cerca de dezoito oradores, o que tornaria muito cansativa a cerimônia. 
Disse que o argumento de trazer unidade ao curso não se sustenta, uma vez que o corpo 
docente se estrutura diferentemente, e os discentes não percorrem as mesmas disciplinas, 
como se  dá  na UnB.  O acadêmico  Lucas,  do curso  de  Jornalismo,  sustentou  a  tese  da 
unificação das coleções  de grau, enfatizando que isso fortalece o projeto pedagógico de 
integração dos cursos da Facomb. Desta forma não caberia às comissões o querer ou não 
querer, até porque tem que se pensar nos próximos concluintes, pois os que estão hoje são 
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transitórios.  O  acadêmico  Henrique  Bernardes,  do  curso  de  Publicidade  e  Propaganda, 
ressalta  ser  inviável  uma  colação  única,  uma  vez  que  houve  significativo  aumento  no 
número de vagas por conta do Reuni.  A professora Silvana Coleta Santos Pereira, ao falar 
em nome da  Coordenação  de  Jornalismo,  defende  a  unificação  das  colações  de  grau  e 
lembra, e lembra que já há ações conjuntas e integradas na Facomb, como as apresentações 
dos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC. A professora Ana Rita Vidica Fernandes, em 
nome da área de Publicidade e Propaganda, entende que deveria ser mantido o entendimento 
prévio entre os formandos de Relações e Públicas e Publicidade e Propaganda, e abrir-se a 
discussão  do  evento  conjunto  para  os  próximos  anos.  A professora  Suely  Henrique  de 
Aquino Gomes afirmou não ter trazido uma posição de sua área, todavia acreditava que a 
mudança repentina havia pego os formandos de surpresa, principalmente porque estes já 
haviam começado  os  preparativos  para  a  solenidade.  Neste  caso,  deveria  ser  mantida  a 
decisão das comissões, e a discussão de uma colação em conjunto deveria contemplar as 
próximas formaturas.  Disse, ainda,  que uma decisão não pode retroagir  em prejuízo dos 
formandos. A professora Ana Rita Vidica Fernandes sugeriu que fosse levantado por cada 
Coordenação o número aproximado de formandos. Neste ponto, o presidente do Conselho, 
Magno Luiz Medeiros da Silva, divulgou a falta de quórum para deliberação sobre o assunto 
em pauta. Assim, afirmou que irá convocar reunião extraordinária na próxima quinta-feira, 
dia  28  de  maio.  A  professora  Suely  Henrique  de  Aquino  Gomes  lembrou  que  há  um 
regimento  maior,  o  da  Universidade,  então  propôs  uma  tomada  de  decisão  naquele 
momento, pelo presidente do Conselho. Essa proposta foi reforçada pela professora Laura 
Vilela. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges ressaltou que uma decisão do Conselho 
Diretor só poderia ser alterada pelo próprio Conselho.  O presidente do Conselho declarou 
que  o  diretor  da  unidade  não  pode  jamais  revogar  uma  decisão  do  colegiado,  mesmo 
havendo questionamentos quanto à irregularidade da votação. Assim sendo, reafirmou que 
somente o próprio Conselho Diretor poderá deliberar, com soberania e legitimidade, sobre a 
matéria em pauta, o que ocorrerá em sessão extraordinária na próxima semana. 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.

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80


