
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e nove, reuniram-se em sessão ordinária, às oito horas e 1 
trinta minutos, no auditório da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia, os membros do 2 
Conselho Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do Conselho, os professores 3 
Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, Andréa Pereira dos Santos, Ângela 4 
Teixeira de Moraes, Angelita Pereira de Lima, Arnaldo Alves Ferreira Junior, Claudomilson 5 
Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Divina Eterna V. Marques, Eliany Alvarenga de Araújo, Eliseu 6 
Vieira Machado Júnior, Fernanda de Souza Monteiro, Fernanda Passini Moreno, Janaína Vieira de 7 
Paula Jordão, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, 8 
Lara Lima Satler, Letícia S. Côrtes, Lisandro Magalhães Nogueira, Lisbeth Oliveira, Luciene de 9 
Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, Maria de Fátima Garbelini, Maria Elisa França Rocha, Maria Luiza 10 
Martins Mendonça, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Nilton José dos Reis Rocha, Rafael Franco 11 
Coelho, Rosana Maria Ribeiro Borges, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia 12 
Cruz Riascos de Andrade, Suely Henrique de Aquino Gomes, Ione Chagas Rufino, Lívia Ferreira de 13 
Carvalho, Luciano Alves Pereira, Lucivânia de Cássia Fernandes, Luiz Carlos do Carmo Fernandes; os 14 
representantes técnico-administrativos Cirlene Rodrigues do Carmo, Thomaz Rodrigues Santana e 15 
Moisés Justino de Melo; o representante estudantil Bruno Pedroso Lima Silva. Professores ausentes, 16 
mas que apresentaram justificativa: Luiz Antônio Signates Freitas, Goiamérico Felício Carneiro dos 17 
Santos, Maria Flora Costa Medeiros, Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Thalita Sasse Fróes e Tiago 18 
Mainieri de Oliveira. Não apresentaram justificativa os docentes Daniel Christino, Edson Luiz 19 
Spenthof, Marcilon Almeida de Melo, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Thomas Roland Hoag, Aline 20 
Soares Lima, Denize Daudt Bandeira, Lara Lima de Oliveira Paiva, Laura dos Santos Tavares, Thalita 21 
Franco dos Santos, e os servidores técnico-administrativos Dustan Oeven Gontijo Neiva e Weverton 22 
José Carvalho de Oliveira. O presidente do conselho iniciou a reunião com o item 1 da pauta, 23 
informes. Reforçou o convite para a festa de confraternização natalina, e a professora Maria de Fátima 24 
Garbelini comentou que os professores aposentados também foram convidados. O presidente do 25 
conselho informou a substituição de Jailane S. Silva, do serviço terceirizado, pela Lyllian de Oliveira 26 
Amaro. Em seguida, comunicou o adiamento da inauguração do estúdio de RTV, para fevereiro ou 27 
março, a fim de se concluir a parte do cabeamento e outros reparos. O presidente apresentou a versão 28 
final do projeto do prédio do Labicom, elaborado pela arquiteta Déborah de Brito. Resta, agora, a fase 29 
da captação de recursos para a execução da obra. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges informou 30 
que a TV UFG e a FACOMB vão receber modernos equipamentos para gravação de seus programas. 31 
Sugeriu que a utilização destes equipamentos, como ocorre com o datashow, deveria ser agendada. 32 
Continuando, reiterou convite para a inauguração da TV UFG, na segunda-feira, às 10h. Sobre os 33 
pedidos de material permanente, o presidente esclareceu que o processo envolve uma tramitação lenta 34 
e burocrática, razão pela qual as solicitações feitas no princípio deste ano só chegarão em 2010. Os 35 
equipamentos de informática devem chegar em fevereiro, e o mobiliário, em março. Em outros 36 
informes, a comissão dos TCCs fez um balanço das apresentações, e aproveitou a ocasião para 37 
agradecer aos professores e servidores da unidade. Os membros do conselho parabenizaram o trabalho 38 
da comissão que, graças ao importante trabalho desenvolvido, chamou a atenção de outras unidades, e 39 
contribuiu para uma imagem positiva da FACOMB. Na ocasião, foi sugerido que, no próximo ano, a 40 
comissão cadastrasse a atividade como projeto de extensão. Passou-se ao item 2 da pauta, aprovação 41 
da ata do dia cinco de novembro de dois mil e nove, com duas abstenções. Na seqüência, item 3, 42 
apreciação de processos.  O processo de interesse do professor Ruben Darío Jiménez Candia, relatado 43 
pela professora Divina Eterna V. Marques, foi aprovado, com duas abstenções, o parecer favorável à 44 
progressão, para o nível II da classe de professor assistente.  Nesta oportunidade, a presidente da CAD 45 
prestou esclarecimentos sobre a tramitação dos processos que envolvem progressão horizontal 46 
funcional, conforme as normas das UFG. O processo do professor Marcilon Almeida de Melo, 47 
conforme leitura do plano de trabalho feita pela professora Ana Rita Vidica Fernandes, foi aprovado 48 
por unanimidade. Não foram apreciados os processos dos professores Maria Luisa M. Mendonça, 49 
Tiago Mainieri de Oliveira e Goiamérico Felício C. Santos, pois a documentação estava inconclusa. 50 
No item 4, escolha do novo membro da CAD, foi aprovado o nome da professora Suely Henrique de 51 
Aquino Gomes em substituição à professora Ângela Teixeira de Moraes. Seguiu-se ao item 5, sobre o 52 
SICAD: aprovação dos relatórios dos docentes. O presidente do conselho expôs sua preocupação e 53 
informou sobre o fechamento do sistema no dia trinta e um de dezembro. Recomendou que os 54 
professores preencham o seu RADOC com certa antecedência, de modo a se evitar os atropelos de 55 
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última hora. Por fim, afirmou que os relatórios deverão ser aprovados na primeira reunião de dois mil 56 
e dez. Antes, porém, serão analisados pelos coordenadores, pois eles acompanham mais de perto a 57 
trajetória pedagógica do docente das respectivas áreas. Diante da discussão suscitada pela inclusão do 58 
TCC como disciplina ou não, o presidente do conselho declarou que na próxima semana convocará 59 
uma reunião específica para discutir o assunto, com a participação de representante da CPPD, CAD e 60 
CERCOMP, aberta aos docentes que se interessarem. Item 6, oferta de disciplinas para 2010/1, as 61 
grades apresentadas pelas coordenadoras Angelita Pereira de Lima, Ana Rita Vidica Fernandes, Suely 62 
Henrique de Aquino Gomes e pela professora Simone Antoniaci Tuzzo, em substituição ao professor  63 
Tiago Mainieri, foram aprovadas por unanimidade. No item 7, foi homologado o resultado do 64 
concurso em que foi aprovada a candidata Flávia Martins dos Santos como professora substituta. Item 65 
8, sobre os editais de concursos para professores (Reuni e substitutos), de Biblioteconomia e de 66 
Publicidade e Propaganda, foram aprovadas por unanimidade as normas complementares. Sobre o 67 
concurso de Relações Públicas, a professora Simone Antoniacci Tuzzo informou que ainda está em 68 
discussão pela área. A professora Angelita Pereira de Lima lembrou que de maio a outubro a 69 
professora Maria Flora estará em licença maternidade e ela própria será afastada para conclusão do 70 
doutorado. Item 9, projeto de sinalização da FACOMB, conforme apresentado pelos professores 71 
Rafael Franco Coelho e Lara Satler, foi aprovado por unanimidade, devendo os detalhes do projeto 72 
serem discutidos posteriormente nas coordenações de cursos e na direção da unidade. À oportunidade, 73 
discutiu-se quem seria responsável pela manutenção dos dados variáveis nas placas. Acordou-se que 74 
poderia ficar a cargo da secretaria administrativa, todavia os coordenadores se responsabilizariam pela 75 
alimentação e envio das informações. O professor Juarez solicitou que, paralelamente a esse projeto, 76 
fossem trocadas as fechaduras de algumas portas do prédio.  No item 10, Semana de Planejamento 77 
Pedagógico e Administrativo, aprovou-se o período de três a cinco de fevereiro para a sua realização. 78 
Na seqüência, item 11, calendário anual de reuniões do Conselho Diretor (2010), acordou-se que este 79 
será apreciado na Semana de Planejamento. Finalizando com o item 10, outros assuntos, a professora 80 
Angelita Pereira de Lima aludiu aos transtornos para as aulas de campo, considerando a necessidade 81 
de se garantir mais viagens para essa finalidade. O presidente do conselho esclareceu que, 82 
infelizmente, não é possível arcar com as despesas de todas as viagens de campo, uma vez que não há 83 
recursos financeiros suficientes para atender à totalidade da demanda existente. A professora Lisbeth 84 
Oliveira acrescentou a necessidade de alguma espécie de seguro, caso haja extravio de equipamentos. 85 
O professor Lisandro Magalhães Nogueira lembrou o novo modelo de alocação de vagas e a 86 
necessidade de se perseguirem as metas que alavanquem a pontuação da FACOMB. O modelo 87 
envolve vinte e cinco variáveis, as vagas do Reuni são garantidas, as demais vão para o banco de 88 
vagas, razão pela qual se torna imprescindível o domínio dos critérios para melhor nortear as ações 89 
estratégicas da FACOMB. O presidente do conselho enviará aos docentes, por e-mail, as resoluções 90 
que dispõem sobre o novo modelo de alocação de vagas e sobre a progressão horizontal e o estágio 91 
probatório. A professora Angelita Pereira de Lima divulgou o desempenho, acima da média, dos 92 
alunos cotistas. A professora Fernanda Passini Moreno informou sobre a realização do curso de 93 
extensão Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas (SEER), em parceria com a Biblioteca Central, 94 
no mês de janeiro. O projeto foi aprovado por unanimidade. A professora Lutiana Casaroli convidou 95 
os membros do conselho para a festa de encerramento das atividades do projeto Pezinho de Jatobá, no 96 
dia treze, no setor Shangri-lá. Quanto às doações de alimentos para a equipe da limpeza, ainda podem 97 
ser entregues na secretaria. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a 98 
presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim 99 
subscrita. 100 


