
Aos dois dias do mês de julho de dois mil  e nove, reuniram-se em sessão ordinária,  às 
quatorze horas, 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 Carolina  Rocha Pessoa  Temer,  Ana Rita  Vidica  Fernandes,  Andréa 
Pereira  dos  Santos,  Claudomilson  Fernandes  Braga,  Daiana  Stasiak,  Daniel  Christino, 
Divina  Eterna  V.  Marques,  Fernanda  Passini  Moreno,  Fernanda  de  Souza  Monteiro, 
Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Vieira de Paula Jordão, Kelley Cristine 
Gonçalves  Dias  Gasque,  Lara  Lima  Satler,  Lisandro  Magalhães  Nogueira,  Luciene  de 
Oliveira Dias, Maria Flora Costa Medeiros, Maria de Fátima Garbelini, Maria Luiza Martins 
Mendonça, Marina Roriz Lousa da Cunha, Sônia Cruz Riascos de Andrade, Rafael Franco 
Coelho,  Ruben Dario Jiménez  Candia,  Sálvio Juliano  Peixoto  Farias,  Simone  Antoniaci 
Tuzzo,  Silvana Coleta  Santos Pereira,  Suely Henrique de Aquino Gomes,  Thalita  Sasse 
Fróes, Tiago Mainieri de Oliveira, Thomas Roland Hoag, Cícero Josinaldo da Silva Oliveira 
e  Laura  dos  Santos  Tavares;  os  representantes  dos  servidores  técnico-administrativos: 
Cirlene Rodrigues do Carmo, Dustan Oeven Gontijo Neiva, Thomaz Rodrigues Santana e 
Moisés  Justino  de  Melo;  os  representantes  estudantis  Alessandra  dos  Santos  e  Milena 
Peixoto Nominato. Docentes ausentes que apresentaram justificativas: Ângela Teixeira de 
Moraes,  Angelita  Pereira de Lima, Eliany Alvarenga de Araújo, Lisbeth Oliveira,  Maria 
Elisa  França  Rocha,  Rosana  Maria  Ribeiro  Borges,  Aline  Soares  Lima,  Tatiana  Carilly 
Oliveira  Andrade.  Não  apresentaram  justificativa  os  docentes  Arnaldo  Alves  Ferreira 
Junior, Eliseu Vieira Machado Júnior, Edson Luiz Spenthof, Juarez Ferraz de Maia, Adriane 
Geralda Alves do Nascimento, Caroline Magalhães Pereira, Denize Daudt Bandeira, Lara 
Lima de Oliveira Paiva, Tatiane Dias Pimentel, Tatiane Ferreira, Thalita Franco dos Santos, 
e o técnico-administrativo Weverton José Carvalho de Oliveira. O presidente do conselho, 
professor  Magno  Medeiros,  iniciou  a  reunião  com  os  informes  (item  1  da  pauta).  A 
renovação  de  contratos  de  professores  substitutos,  segundo  declarou  o  presidente  do 
conselho,  já está autorizada pela  PRODIRH, e os processos deverão chegar  na próxima 
semana. Quanto à aquisição de material permanente (recursos de capital), mediante listagem 
das coordenações, totalizando pouco mais de quarenta mil reais, o presidente informou que 
os pedidos já foram encaminhados à PROAD. Foi divulgada a realização do “Arraiá Com”, 
festa junina organizada pelo DACOM, que ocorrerá no dia quatro de julho, a partir  das 
dezenove horas. A professora Ana Rita Vidica Fernandes falou sobre o projeto Encontros 
Publicitários, coordenado pela professora Janaína Vieira de Paula Jordão. Trata-se de uma 
proposta que visa promover a integração entre a universidade e o mercado publicitário. Para 
cadastrá-lo no SIEC é necessário referendá-lo no conselho, o que contou com a aprovação 
unânime. Ainda, segundo a coordenadora, o curso de Publicidade e Propaganda ganhou o 
Prêmio “Mais Influentes da Comunicação do Estado de Goiás”. Segue-se para o item 2 da 
pauta com a apreciação e aprovação, por unanimidade, da ata da reunião anterior. O item 3, 
Interposição  de  recurso  referente  ao  concurso  para  professor  efetivo  da  área  de 
Biblioteconomia, o parecer da relatora Ana Rita Vidica Fernandes, foi aprovado, com sete 
abstenções.  Na  sequência,  passou-se  para  o  item  4,  Processos  da  CAD.  O  presidente 
informou  que,  a  pedido  das  coordenações  de  Relações  Públicas  e  Biblioteconomia,  os 
processos  referentes  ao  estágio  probatório  dos  novos  professores  serão  apreciados  na 
próxima reunião do Conselho Diretor. O processo de estágio probatório da professora Ana 
Rita  Vidica,  após  leitura  do  seu  plano de  trabalho,  foi  aprovado  por  unanimidade.  Em 
seguida, foram apreciados os processos de estágio probatório dos novos professores: Ângela 
Teixeira de Moraes, Janaína Vieira de Paula Jordão, Lara Lima Satler, Luciene de Oliveira 
Dias, Marina Roriz Lousa da Cunha e Sálvio Juliano Peixoto Farias. Foram aprovados, por 
unanimidade, os seus respectivos planos de trabalho. Quanto ao processo de interesse do 
professor  Juarez  Ferraz  de  Maia,  relatado  pela  professora  Divina  Eterna  V.  Marques, 
presidente  da  CAD,  foi  aprovado  por  unanimidade  o  parecer  favorável  à  progressão 
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horizontal, nível II, na classe de professor adjunto. Interessada Suely Henrique de Aquino 
Gomes, com relato da professora Divina Eterna V. Marques, foi aprovado por unanimidade 
o parecer  da  CAD para  progressão  horizontal.  A professora  Divina  Eterna  V.  Marques 
informou que o seu processo de progressão horizontal já havia sido relatado pelo professor 
Tiago Mainieri de Oliveira e aprovado pelo conselho, no entanto retornou em virtude do 
interstício,  e como a produção intelectual conta ponto para a FACOMB, ela aproveitaria 
para lançar os novos dados. O processo de interesse do professor Carlos Eduardo V. A. 
Soares, sobre relatório semestral de afastamento para pós-graduação, relatado pelo professor 
Daniel Christino, foi aprovado por unanimidade. Esclareceu-se que o processo de interesse 
da professora Thalita  Sasse Fróes encontra-se na CPPD, razão pela  qual  foi  retirado de 
pauta. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer solicitou incluir, para a apreciação, o 
processo do professor Nilton José dos Reis Rocha sobre a extensão de seu afastamento para 
capacitação até o final do semestre, este fora aprovado por unanimidade.  Neste ponto, a 
professora Silvana Coleta Santos Pereira chegou à reunião e solicitou que ficasse registrado, 
nas votações anteriores,  sua abstenção,  uma vez que ela não participou das mesmas.  Os 
vários planos de trabalho dos novos professores, que devem ser aprovados pelo conselho, 
demandariam muito tempo nas reuniões, por essa razão propôs-se que fossem discutidos e 
aprovados nas respectivas áreas, chegando ao conselho apenas uma síntese dos mesmos para 
homologação.  Esta  proposta  foi  aprovada  com  um  voto  contrário  e  três  abstenções,  e 
vigorará  a  partir  da  próxima  reunião  do  conselho.  Seguiu-se  para  o  item  5,  oferta  de 
disciplinas para o segundo semestre de 2009. A coordenadora Suely Henrique de Aquino 
Gomes apresentou a grade do curso de Biblioteconomia, inclusive das disciplinas de núcleo 
livre.  Igualmente,  a  coordenadora  Ana  Rita  Vidica  Fernandes  apresentou  a  oferta  de 
disciplinas do curso de Publicidade e Propaganda. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa 
Temer, representando a Coordenação de Jornalismo, delineou a grade de disciplinas para o 
segundo semestre. A oferta das disciplinas dos três cursos foi aprovada por unanimidade. 
No item 6 da pauta, Feicom 2009, comissão organizadora apresentou a proposta de formato 
e a programação preliminar do evento. A professora Simone Antoniaci Tuzzo informou que 
a FACOMB está desejosa por resgatar este evento e apresentou o trabalho da comissão, 
inclusive  o  blog  <feicomfacomb.blogspot.com>.  Foram  apresentadas  duas  propostas  de 
tema  central:  “Informação  e  Comunicação  no  século  XXI:  Multireferencialidades”  e 
“Sociedade da aprendizagem: o papel da informação e da comunicação”. Foi aprovada a 
primeira. Das três propostas de logomarca, em princípio elegeu-se a primeira. Antes, porém, 
a comissão se reunirá com os professores Rafael Franco Coelho e Sálvio Juliano Peixoto 
Farias,  na  quarta-feira,  para  possíveis  ajustes  ao  design.  A  professora  Silvana  Coleta 
aproveitou a oportunidade para lembrar o feriado do dia vinte e seis, situação em que a 
comissão da FEICOM ficará alerta para a mobilidade no que se refere à data do evento, a 
fim de garantir público.  As professoras Simone Antoniaci Tuzzo e Kelley Cristine Dias 
Gasque expuseram sobre a programação: abertura com conferência do professor Ricardo 
Tescardo e apresentação cultural, minicursos e grupos de trabalho (GT), que poderiam ficar 
a cargo dos docentes da FACOMB. A inscrição para apresentação de  trabalhos poderia 
abrir-se para outras instituições.  A comissão elegeria  dez trabalhos,  pois  a idéia  é gerar 
relatórios do evento,  anais eletrônicos e/ou impressos. Na próxima semana deverá haver 
uma definição, uma vez que há necessidade de publicação de edital.  O professor Magno 
Medeiros sugeriu acrescentar um GT sobre mídia, cidadania e políticas públicas. Item 7, 
EREBD 2009, a pedido da professora Maria de Fátima Garbelini, o evento será discutido 
em outra  reunião  do  conselho.  Passou-se,  então,  para  item 8,  Conferência  Estadual  de 
Comunicação.  O presidente  do conselho  prestou  esclarecimentos  sobre  o  andamento  da 
organização do evento. Em Goiás há uma comissão pró-conferência, e, segundo o professor 
Magno Medeiros o conselho poderia indicar representantes da FACOMB, preferencialmente 
aqueles  que  se  interessam  pelo  tema  “Comunicação  e  Direitos  para  a  Construção  da 
Cidadania na Era Digital”.  Além da professora Lisbeth Oliveira,  que já participa,  foram 
indicados também os professores Daiana Stasiak e Luiz Antonio Signates Freitas. Seguiu 
para o item 9 da pauta, RedeIFES e TV UFG, esclarecendo que a plataforma da RedeIFES, 
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coordenada  na  UFG pela  professora  Rosana  Maria  Ribeiro  Borges,  funciona  como  um 
banco de dados de produções audiovisuais, de acesso livre às instituições federais de ensino 
superior cadastradas, podendo estas postar e “baixar” conteúdos multimídia para veiculação 
em suas respectivas emissoras de rádio e TV. Assim, a RedeIFES permitirá a permuta das 
produções, possibilitando a criação de uma grande rede de rádio e TV universitárias. Como 
representantes  da  Facomb  na  RedeIFES,  foram indicados  os  professores  Rafael  Franco 
Coelho, Janaína Vieira de Paula Jordão, Maria de Fátima Garbelini e Nilton José dos Reis 
Rocha. No item 10, Novo Enem e o processo seletivo da UFG, o presidente do conselho 
justificou estar em pauta, porque todas as instituições, hoje, estão discutindo mudanças no 
processo de seleção.  A Câmara  de Graduação sugeriu o aumento  de 20% para 40% de 
participação do Enem no processo seletivo,  e caberia  ao conselho endossar ou não essa 
proposta.  Esta  foi  aprovada  com  sete  abstenções.  O  item  11,  Política  Laboratorial  da 
FACOMB, ficou para ser discutido na próxima reunião do conselho. Seguiu-se para item 
12, outros assuntos. A professora Lara Lima Satler, juntamente com seus alunos, apresentou 
o projeto de sinalização e intervenção/comunicação visual da FACOMB. Após apresentação 
e aprovação, ficou acordado que o projeto será executado em julho, devendo, entretanto, 
sofrer alguns ajustes. Para proceder aos ajustes, o conselho aprovou a criação da Comissão 
do Projeto de Comunicação Visual e Institucional  da Facomb,  composta pelos seguintes 
professores: Ana Rita Vidica Fernandes, Andréa Pereira dos Santos, Janaína Vieira de Paula 
Jordão, Lara Lima Satler, Marina Roriz Lousa da Cunha, Rafael Franco Coelho e Sálvio 
Juliano  Peixoto  Farias.  A comissão  deverá  reunir-se com os discentes  interessados  para 
deliberar sobre as alterações necessárias. O presidente do conselho elogiou e agradeceu aos 
professores e alunos envolvidos no projeto e ponderou que a sua exequibilidade teria que 
ocorrer realmente em julho, período de férias escolares. Em seguida, deu por encerrada a 
reunião. 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.
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