
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 
DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA DA UFG DO DIA 26/06/2013

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e treze, às nove horas e trinta 
minutos,  no  Auditório  da  Faculdade  de  Comunicação  e  Biblioteconomia 
(FACOMB),  reuniram-se em sessão ordinária os  membros  do  Conselho Diretor:  o 
professor  Magno  Luiz  Medeiros  da  Silva,  presidente  do  Conselho;  os  professores 
Adriane Geralda Alves do Nascimento, Alexandre Tadeu dos Santos, Ângela Teixeira 
de Moraes, Antônio Carlos Borges Cunha, Carolina Paraguassú Dayer, César Viana 
Teixeira,  Claudomilson  Fernandes  Braga,  Daniel  Christino,  Divina  Eterna  Vieira 
Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, Flávia Martins dos Santos, 
Glayce Rocha Santos Coimbra, Gardene Leão de Castro Mendes, Janaína Ferreira 
Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei  Gouveia, Lara Lima Satler, 
Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia Segurado Cortês, Lívia Ferreira de Carvalho, 
Lívia Marques Ferrari de Figueiredo, Luciana Candida da Silva, Luciana Miranda de 
Carvalho, Luciene de Oliveira Dias, Marcilon Almeida de Melo, Maria Luisa Martins 
Mendonça, Marina Muniz Mendes, Marina Roriz Lousa da Cunha, Murilo Luiz Ferreira, 
Paola Regina Carloni, Ricardo Pavan, Rosana Maria Ribeiro Borges, Rubem Borges 
Teixeira Ramos, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia Cruz 
Riascos de Andrade, Suely Henrique de Aquino Gomes, Thomas Roland Hoag; os 
representantes  técnico-administrativos  André  Roberto  Custódio  Neves  e  Robson 
Henrique Soares  de Amorim;  o representante  discente Rhaydrick  Sandokhan,  do 
curso de Gestão da Informação; e o representante da pós-graduação Aldenor da 
Silva Pimentel.  Não compareceram, mas justificaram sua ausência, os professores 
Carlos  Eduardo  Vianna  Aldighieri  Soares,  Eliseu  Vieira  Machado  Júnior,  Geni 
Anastácio Sabino, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, João de Melo Maricato, 
Luiz Antônio Signates Freitas, Lutiana Casaroli, Maria de Fátima Garbelini, Maria Flora 
Costa  Medeiros,  Maria  Francisca  Magalhães  Nogueira,  Martha  Izabel  de  Souza 
Duarte, Nilton José dos Reis Rocha e Sálvio Juliano Peixoto Farias. Não justificaram 
sua ausência os  professores  Edson Teixeira Álvares Junior,  Juarez Ferraz  de Maia, 
Lindsay Borges,  Luciano Alves Pereira e Solange Maria Franco.  Item 1 da pauta. 
Informes. O presidente do Conselho divulgou o evento XIV Festival Internacional de 
Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), que será realizado entre 02 e 07 de julho de 2013. 
Informou também que será realizada na sexta-feira, dia 28 de junho, uma reunião 
do Colégio Eleitoral na qual serão indicadas as listas tríplices para reitor e vice-reitor 
da UFG, mandato 2014-2017. Esclareceu que, depois desta reunião, tais listas serão 
encaminhadas ao MEC, o que é uma exigência legal. Informou que a mudança de 
nome da FACOMB, a qual foi aprovada na sessão anterior do Conselho Diretor, será 
apreciada pelo CONSUNI também no dia 28 de junho. A professora Lívia M. F. de 
Figueiredo informou que as cartas de aceite das apresentações de Trabalhos de 
Conclusão  de  Curso  devem  ser  entregues  na  Secretaria  Acadêmica,  e  que  as 
bancas serão definidas na próxima semana. O aluno representante do curso de 
Gestão  da  Informação,  Rhaydrick  Sandokhan,  falou  sobre  o  projeto  Banco  de 
Especialistas e informou que alguns professores não estão listados por não terem seu 
currículo Lattes. O presidente sugeriu, então, que todos o atualizassem. Em seguida, 
informou que o Módulo de Férias  do Sistema Integrado de Gestão de Recursos 
Humanos (SIGRH) acaba de ser implantado em toda a universidade. Após fornecer 
alguns  detalhes  e  vantagens  do  novo  sistema,  informou  ter  repassado  tais 
informações por  e-mail. O professor José V. Gouveia falou sobre as listas de livros 
que  devem  ser  enviadas  pelos  professores  para  atualização  dos  acervos  da 
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biblioteca. Discorreu sobre o desempenho e a atual situação da FACOMB nesse 
aspecto, e informou sobre os procedimentos e prazos para elaboração das listas e 
solicitação de livros. O professor Claudomilson F. Braga informou que haverá uma 
reunião dos membros  da comissão responsável  pela elaboração do modelo de 
alocação de vaga. O intuito é encerrar  os estudos sobre o assunto para que os 
critérios  possam  ser  apresentados  na  próxima  sessão  do  Conselho.  As  novas 
professoras  substitutas  Carolina P.  Dayer,  do curso de Jornalismo, Luciana M.  de 
Carvalho, do curso de Relações Públicas, e Marina M. Mendes, de Publicidade e 
Propaganda, se apresentaram para os novos colegas. A professora Suely informou 
sobre a implantação de uma nova versão do  Moodle e afirmou que dará uma 
oficina no mês de setembro para aqueles interessados em utilizar esta ferramenta 
para desenvolver suas atividades. Por fim, o presidente informou que a inauguração 
dos  LABICOM  será  realizada  no  dia  28  de  agosto  de  2013,  após  o  recesso 
acadêmico. Item 2 da pauta. Em seguida, após retificações feitas pelas professoras 
Ângela T. de Moraes, Lívia M. F. de Figueiredo e pelo professor Edson L. Spenthof, a 
ata da sessão ordinária do Conselho Diretor do dia vinte e um de maio foi aprovada 
por unanimidade.  Item 3 da pauta. O professor Daniel Christino, membro da CAD, 
relatou a avaliação parcial do processo de estágio probatório da professora Lívia F. 
de Carvalho, que foi aprovada com uma abstenção. Item 4 da pauta. A professora 
Janaína F. Fialho relatou o parecer do processo de alteração de carga horária da 
professora Sônia C. R. de Andrade, o qual foi aprovado com oito abstenções. Item 5 
da pauta. O relatório semestral de afastamento para pós-doutorado da professora 
Ana Carolina R. P. Temer seria relatado pelo professor Goiamérico F. C. dos Santos. 
A professora Eliany A. de Araújo justificou a ausência do professor e se voluntariou 
para ler o relatório, o qual foi aprovado. Item 6 da pauta. O coordenador de cada 
curso  apresentou  o  número  de  vagas  que  será  oferecido  para  o  Programa 
Estudante Convênio de Graduação (PEC-G) no ano de 2013. Serão cinco vagas 
para  o  curso  de  Gestão  da  Informação,  cinco  para  Jornalismo,  cinco  para 
Biblioteconomia, três para Relações Públicas e três para Publicidade e Propaganda. 
Item 7 da pauta. Foram homologados os Programas de Mobilidade Estudantil dos 
alunos Abner V. A. Peres e Bárbara M. Falcão. Item 8 da pauta. A professora Lara L. 
Satler apresentou as normas complementares de dois processos seletivos que serão 
abertos para a contratação de professores substitutos para o curso de Publicidade 
e Propaganda. As áreas do conhecimento são “Planejamento, Mídia e Pesquisa de 
Opinião e Mercado” e “Criação Publicitária e Teoria da Imagem”. Cada processo 
seletivo irá oferecer uma vaga com carga horária de quarenta horas. Tais normas 
foram  aprovadas.  Item  9  da  pauta. O  professor  Marcilon  Almeida  de  Melo 
apresentou  a  proposta  de  logomarca  para  a  Faculdade  de  Informação  e 
Comunicação (FIC), antes remetendo ao processo de mudança da logomarca da 
UFG,  da  FACOMB  e  de  outras  unidades  acadêmicas.  Tal  proposta  consiste  na 
manutenção  da  atual  identidade  visual  com  o  redesenho  da  logomarca  da 
FACOMB. A professora Eliany A. de Araújo indagou sobre a forma como o novo 
curso de Gestão da Informação será contemplado na atual logomarca. O professor 
Marcilon explicou que tal inclusão será feita com a definição de uma cor distinta 
dos demais cursos. A professora Eliany afirmou que o verde já foi adotado, e vem 
sendo utilizado na divulgação do curso. Após outros questionamentos, a proposta 
de se manter a atual logomarca, com a substituição da sigla FACOMB pela  sigla 
FIC, foi  aprovada com quatro abstenções.  Item 10 da pauta. A professora Eliany 
relatou o parecer referente ao afastamento do técnico-administrativo Arnaldo A. F. 

48
49
50
51
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
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96



Júnior, que já está afastado para o doutorado pelo cargo de professor. Após ampla 
argumentação,  o  parecer  favorável  ao  seu  afastamento  como  técnico-
administrativo foi aprovado com um voto contrário e duas abstenções. Item 11 da 
pauta. A  professora  Janaína  F.  Fialho  relatou  detalhes  do  afastamento  para 
doutorado do professor Rubem B. T. Ramos, que foi aprovado  ad referendum do 
Conselho Diretor e homologado nesta sessão. Item 12 da pauta. O professor Daniel 
Christino  relatou  o  parecer  do  recurso  referente  ao  resultado  da  avaliação  na 
primeira fase do estágio probatório do técnico-administrativo Robson H. S. Amorim. 
Após terem solicitado esclarecimentos com relação ao assunto,  os  membros  do 
Conselho aprovaram, com duas abstenções, o parecer favorável à realização de 
nova avaliação do estágio probatório do servidor pela chefia imediata. Item 13 da 
pauta. A  professora Janaína F.  Fialho apresentou as  normas que irão compor  o 
regulamento  para  realização de  estágio  extracurricular  por  alunos  do  curso  de 
Biblioteconomia. Tais normas, que incluem a conclusão dos três primeiros períodos e 
a aprovação em todas as disciplinas, foram aprovadas ad referendum do Conselho 
Diretor e homologadas nesta sessão. Item 14 da pauta. O convênio com a empresa 
Contato Comunicação para a realização do evento “Intermídias” não pôde ser 
tratado por falta de documentação.  Item 15 da pauta. O professor Claudomilson 
relatou o processo de licença para capacitação da professora Maria Francisca M. 
Nogueira, que foi aprovado com uma abstenção. Item 16 da pauta. Foi aprovada a 
proposta de missão de estudos da professora Simone A. Tuzzo, que será realizada na 
cidade de Lisboa, Portugal, no Centro de Investigação Media e Jornalismo, durante 
o  ano  de  2014.  Item  17  da  pauta. Também  foram  aprovados  os  projetos  de 
extensão “Mostra de Cinema Clássico”, “Programa de Rádio Cinema com Pequi”, 
“Programa de TV Cinema com Pequi”, “Blog Cinema com Pequi” e “Blog Biblioi9”, 
coordenados  pelo  professor  César  Viana  Teixeira;  “Colóquio  em  Comunicação 
para  Apresentação  de  Produções  Acadêmicas  (CAPA)”,  coordenado  pela 
professora  Lara  Lima  Satler;  “Programa  de  Minicursos  para  Organização  e 
Tratamento  da  Informação”,  coordenado  pela  professora  Luciana  Candida  da 
Silva; “Curso de Capacitação em Produção em Áudio”, ministrado pelo professor 
Ricardo  Pavan;  “I  Colóquio  de  História  da  Imprensa  da  UFG:  do  passado  ao 
contemporâneo  –  reflexões”,  coordenado  pela  professora  Rosana Maria  Ribeiro 
Borges;  e  o  projeto  de  pesquisa  “Estudos  em  Comunicação,  Narrativa  e 
Entretenimento”, coordenado pelo professor Daniel Christino, e vinculado ao Grupo 
de  Estudos  em  Narrativas  e  Entretenimento  (GENE).   Item  18  da  pauta. Outros 
assuntos. O presidente comunicou aos membros do Conselho sobre o recebimento 
de  um  e-mail enviado  pela  Reitoria  estabelecendo  ponto  facultativo  para  os 
servidores da UFG no período vespertino em virtude do jogo da seleção brasileira de 
futebol pela Copa das Confederações.  Nada mais havendo a tratar, eu, Michele 
Dionísio  da  Silva,  lavrei  a  presente  ata,  que  deverá  ser  lida  e  aprovada  pelo 
presidente deste Conselho e demais membros.
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