
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dez, reuniram-se em sessão ordinária, às oito horas e 1 
trinta minutos, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do Conselho 2 
Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do Conselho, os professores Ana Carolina 3 
Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Andréa Pereira dos Santos, Ângela Teixeira de Moraes, 4 
Arnaldo Alves Ferreira Junior, Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina 5 
Eterna V. Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliseu Vieira Machado Júnior, José Vanderlei Gouveia, Juarez 6 
Ferraz de Maia, Lara Lima Satler, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia S. Côrtes, Lisandro 7 
Magalhães Nogueira, Luciene de Oliveira Dias, Luiz Antônio Signates Freitas, Lutiana Casaroli, Maria de 8 
Fátima Garbelini, Maria Flora Costa Medeiros, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Nilton José dos 9 
Reis Rocha, Rafael Franco Coelho, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia Cruz 10 
Riascos de Andrade, Suely Henrique de Aquino Gomes, Ione Chagas Rufino, Luciano Alves Pereira, 11 
Lucivânia de Cássia Fernandes, Luiz Carlos do Carmo Fernandes; os representantes técnico-12 
administrativos Cirlene Rodrigues do Carmo, Moisés Justino de Melo e Roberto Fernandes da Silva. 13 
Professores ausentes, mas que apresentaram justificativa: Angelita Pereira de Lima, Janaína Vieira de 14 
Paula Jordão, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Lisbeth Oliveira, Rosana Maria Ribeiro Borges, 15 
Silvana Coleta Santos Pereira e Thalita Sasse Fróes, e o técnico-administrativo Thomaz Rodrigues 16 
Santana. Não apresentaram justificativa os professores Eliany Alvarenga de Araújo, Fernanda Passini 17 
Moreno, Marcilon Almeida de Melo, Thomas Roland Hoag, Denize Daudt Bandeira, Lívia Ferreira de 18 
Carvalho, e os servidores técnico-administrativo Dustan Oeven Gontijo Neiva e Weverton José Carvalho 19 
de Oliveira. O presidente do conselho iniciou a reunião com o item 1 da pauta, informes. Apresentou o 20 
novo servidor técnico-administrativo da FACOMB, Roberto Fernandes da Silva. Quanto às colações de 21 
grau unificadas, dia vinte e três de fevereiro, às vinte horas, será a de Biblioteconomia e Jornalismo, e dia 22 
três de março, a de Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, ambas no Centro de Cultura e Eventos 23 
da UFG. Informou-se, ainda, que as inscrições para o processo seletivo do mestrado se encontram abertas. 24 
Sobre o CT-Infra, a chamada também já está aberta, lembrando que os recursos da FINEP para 25 
financiamento de infra-estrutura de pesquisa são vultosos. As professoras Ana Carolina Pessoa Temer, 26 
representante local da Intercom, e Simone Antoniaci Tuzzo, coordenadora geral, divulgaram o Congresso 27 
Intercom Centro-Oeste, que será realizado no período de vinte e sete a vinte e nove de maio. Convidaram 28 
os professores para participarem, transmitindo estímulo aos discentes.  Elas informaram que a abertura 29 
solene será no Setor Universitário e que o evento não é apenas da UFG, mas também de outras 30 
instituições parceiras. Para tanto se reunirão com os coordenadores dos cursos de comunicação das 31 
demais instituições. Terá mesa-redonda com professores de fora e também da FACOMB, apresentação de 32 
trabalhos dos alunos. Outro informe referiu-se ao curso de formação para a docência no ensino superior, 33 
cujas inscrições vão de oito de fevereiro a dezoito de março, na PROGRAD. Esse curso é obrigatório para 34 
os professores em estágio probatório. Em seguida, item 2, aprovação da ata da reunião do Conselho 35 
Diretor do dia dez de dezembro de dois mil e nove, por unanimidade. O item 3 da pauta, processo de 36 
alteração do regime de trabalho do professor Rafael Franco Coelho, de 20h para dedicação exclusiva 37 
(DE), que foi aprovado por unanimidade. Seguiu-se ao item 4, SICAD: aprovação dos RADOCS 2009. 38 
Assim, mediante relato da coordenadora do curso de Biblioteconomia, professora Suely Henrique de 39 
Aquino Gomes, foram aprovados os relatórios dos seguintes professores:  Andréa Pereira dos Santos, 40 
Fernanda de Souza Monteiro, Fernanda Passini Moreno, Maria das Graças Monteiro Castro, Lívia 41 
Ferreira de Carvalho, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Maria de Fátima Garbelini, além do da própria 42 
coordenadora. O RADOC da professora Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, conforme análise da 43 
área, não pode ser aprovado, e o das professoras Eliany Alvarenga de Araújo e Laura Vilela Rodrigues 44 
Rezende ainda passariam por ajustes. A coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, Ana Rita 45 
Vidica Fernandes, ofereceu para aprovação do conselho o RADOC dos professores: o seu próprio, Eliseu 46 
Vieira Machado Júnior, Letícia S. Côrtes, Marina Roriz Lousa da Cunha, Marcilon Almeida de Melo, 47 
Daniel Christino, Janaína Vieira de Paula Jordão, Magno Luiz Medeiros da Silva, Maria Luiza Martins 48 
Mendonça e Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, os quais foram aprovados por unanimidade, ficando 49 
pendente apenas o da professora Lara Lima Satler. Em seguida, a professora Simone Antoniaci Tuzzo, 50 
representando a Coordenação do curso de Relações Públicas, apresentou, além do próprio, o RADOC dos 51 
professores: Maria Francisca Magalhães Nogueira, Daiana Stasiak, Tiago Mainieri, Rafael Franco 52 
Coelho, Luciano Alves Pereira, Claudomilson Fernandes Braga, Lutiana Casaroli e Divina Eterna V. 53 
Marques, os quais foram aprovados por unanimidade. O professor Edson Luiz Spenthof informou que a 54 
coordenadora Angelita Pereira de Lima declarou não haver pendências nos SICADs dos docentes do 55 
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curso de Jornalismo, desta forma aprovou-se, por unanimidade, apenas com a ressalva de retornar ao 56 
conselho para nova aprovação, caso fosse necessário aprovar algum ajuste. Retornando ao item 3, o 57 
professor Juarez Ferraz de Maia relatou o processo de afastamento da professora Angelita Pereira de 58 
Lima, sendo aprovado por unanimidade a licença para realização do doutorado, a partir de março. Os 59 
planos de trabalho das professoras Ana Rita Vidica Fernandes e Lara Lima Satler foram aprovados por 60 
unanimidade. Item 5 da pauta, concursos para professores efetivos e substitutos: normas complementares 61 
e homologação dos resultados. Foi homologado o resultado do concurso em que foi aprovada a candidata 62 
Janaína Ferreira Fialho em vaga efetiva, em regime de dedicação exclusiva (DE), destinada ao curso de 63 
Biblioteconomia. Já o concurso para professor efetivo do curso de Jornalismo para substituição do 64 
professor Joãomar Carvalho de Brito Neto, que se aposentou, já se encontra em fase de montagem do 65 
processo, segundo declarou a professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer. A professora Ana Rita 66 
Vidica Fernandes divulgou os concursos para a área de Publicidade e Propaganda, um efetivo DE e dois 67 
substitutos.  Item 6, mudança de regime de trabalho da professora Sônia Cruz Riascos de Andrade, de 20h 68 
para dedicação exclusiva (DE), foi aprovado por unanimidade. Além disso, aprovou-se que ela assumirá o 69 
laboratório de Biblioteconomia com a liberação da professora Fernanda de Souza Monteiro, que assume 70 
cargo no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado 71 
ao MEC. Item 7 da pauta, início das aulas e Semana do Calouro. O presidente do conselho informou que 72 
já foi feita a solicitação de várias salas no Centro de Aulas e está aguardando a conclusão de planilha com 73 
a distribuição dos espaços, conforme informações da pró-reitora de Graduação, professora Sandramara 74 
Matias Chaves. Na oportunidade, a professora Suely Henrique de Aquino Gomes lembrou os 75 
contratempos já ocorridos em decorrência do horário que eles fecham o local, a fim de minimizar os 76 
incidentes. Para a Semana do Calouro, o presidente do conselho solicitou aos coordenadores que 77 
enviassem o mais rápido possível a sugestão dos palestrantes, e na próxima segunda-feira, convocará 78 
reunião com os coordenadores de cursos para deliberar sobre o formato do evento e sobre a indicação dos 79 
convidados. Lembrou que, como no ano passado, não haverá aulas convencionais, mas apenas as 80 
atividades programadas pela Semana do Calouro 2010. Item 8, Planejamento Estratégico 2010. A 81 
professora Maria Francisca Magalhães Nogueira esclareceu que, a exemplo do ano passado, as 82 
coordenações entregariam à direção e esta repassaria à comissão as informações necessárias para o 83 
desenvolvimento do planejamento. Ainda, informou que irão atentar para as colocações que o pró-reitor 84 
de Administração e Finanças, professor Orlando Afonso Valle do Amaral, fez na reunião do dia anterior.  85 
Dessa forma, até junho tem que se colocar os dados prioritários para a comissão trabalhar o planejamento 86 
estratégico. O presidente solicitou a definição das demandas prioritárias até fevereiro. Foi lembrado que a 87 
professora Marina Roriz Lousa da Cunha fez um diagnóstico da FACOMB em uma disciplina de 88 
planejamento. Quanto às demandas emergenciais, o presidente do conselho declarou que enviará um 89 
comunicado aos coordenadores de curso e aos professores para que encaminhem tais necessidades à 90 
direção o mais rapidamente possível. Algumas questões foram colocadas: a utilização do ônibus e por 91 
quem, quantas salas de aulas e gabinetes serão disponibilizados, definição de quanto será a verba da 92 
FACOMB. O presidente afirmou que esse assunto será objeto de discussão na próxima reunião do 93 
Conselho Diretor. A professora Ana Rita Vidica Fernandes justificou a necessidade de se conhecer, 94 
detalhadamente, o orçamento da unidade para a definição das prioridades para 2010. Para tanto, sugeriu o 95 
uso de planilha excel. Aludiu ao pedido de viagem que lhe foi negado no ano de 2009. Em resposta, o 96 
presidente do conselho esclareceu que a viagem foi negada, infelizmente, porque, ao final do ano, já não 97 
havia mais recursos financeiros para arcar com os seus custos.  Esclareceu, ainda, que fez gestões junto à 98 
Reitoria para ampliar o volume de recursos da unidade, o que acabou ocorrendo, parcialmente. Em 99 
conseqüência, a FACOMB acabou excedendo os limites orçamentários previamente alocados pela 100 
PROAD.  Declarou, ainda, que enviará por e-mail a todos os professores e servidores técnico-101 
administrativos informações sobre o orçamento e as despesas executadas em 2009 pela FACOMB. 102 
Alguns professores demonstraram-se frustrados por não definirem, já naquela sessão do Conselho 103 
Diretor, as demandas prioritárias para 2010. Entretanto, essa definição não seria viável naquele momento, 104 
pois duas coordenações de curso (Jornalismo e Relações Públicas) ainda não tinham definido, em 105 
discussão de área, as respectivas demandas para o ano.  Então, o presidente sugeriu a antecipação da 106 
próxima reunião do Conselho Diretor, no entanto o colegiado preferiu manter a data de dez de março para 107 
deliberarem sobre o assunto. A professora Maria Francisca Magalhães Nogueira reiterou que o trabalho 108 
da Comissão de Planejamento será o de pensar estrategicamente a FACOMB em termos globais, a longo 109 
prazo, e que as demandas emergenciais são de responsabilidade da direção. Sobre o item 9, o presidente 110 
disse que em breve enviará o calendário de reuniões do Conselho Diretor. Nada mais havendo a tratar, eu, 111 
Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo 112 
presidente deste conselho e por mim subscrita.  113 


