
Aos cinco dias do mês de maio de dois mil e dez, reuniram-se em sessão ordinária, às oito horas e trinta 1 
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 Adriane 3 
Geralda Alves do Nascimento, Andréa Pereira dos Santos, Ângela Teixeira de Moraes, Arnaldo Alves 4 
Ferreira Junior, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Claudomilson Fernandes Braga, Daiana 5 
Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, 6 
Eliseu Vieira Machado Júnior, Janaína Ferreira Fialho, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, 7 
Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia S. Côrtes, Lisandro 8 
Magalhães Nogueira, Lisbeth Oliveira, Luciene de Oliveira Dias, Marcilon Almeida de Melo, Maria de 9 
Fátima Garbelini, Maria Elisa França Rocha, Marina Roriz Lousa da Cunha, Rafael Franco Coelho, 10 
Rubem Borges Teixeira Ramos, Simone Antoniaci Tuzzo, Sônia Cruz Riascos de Andrade, Suely 11 
Henrique de Aquino Gomes, Tiago Manieri de Oliveira, Conceição de Maria Ferreira Silva, Flávia 12 
Martins dos Santos, Ione Chagas Rufino, Lívia Ferreira de Carvalho, Lucivânia de Cássia Fernandes, 13 
Luiz Carlos do Carmo Fernandes; os representantes técnico-administrativos Cirlene Rodrigues do Carmo, 14 
Thomaz Rodrigues Santana e Roberto Fernandes da Silva; os representantes dos estudantes Péricles 15 
Viana Carvalho, Mariana de Paiva Araújo e Vitor Santana Reis. Servidores ausentes, mas que 16 
apresentaram justificativa constam os docentes Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica 17 
Fernandes, Janaína Vieira de Paula Jordão, Lara Lima Satler, Luciano Alves Pereira, Maria Flora Costa 18 
Medeiros, Maria Luiza Martins Mendonça, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Rosana Maria Ribeiro 19 
Borges, Silvana Coleta Santos Pereira, Solange Maria Franco e o técnico-administrativo Moisés Justino 20 
de Melo. Não apresentaram justificativa os professores Edson Teixeira Alvares Júnior, Luiz Antônio 21 
Signates Freitas, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Thalita Sasse Fróes, Thomas Roland Hoag, Camila 22 
Craveiro da Costa Campos, Denize Daudt Bandeira, Rafael de Almeida Tavares Borges e Welliton 23 
Carlos da Silva. O presidente do conselho iniciou a reunião com o item 1 da pauta, informes. Sobre o 24 
Sistema de Solicitações Web (Solicite), comunicou que a UFG está implantando a ferramenta para 25 
informatizar os pedidos de material e serviço. Os coordenadores de cursos deverão encaminhar os 26 
pedidos à Secretaria Administrativa, acompanhados de três orçamentos ou identificação do pregão 27 
correspondente, a fim de agilizar o processo. Quanto ao orçamento 2010, dos R$ 513.429.749,00 de 28 
receita global da UFG, após deduzido os valores de algumas despesas, a PROAD distribuiu a verba às 29 
unidades, cabendo a FACOMB o montante de R$ 82.426,00 de custeio, R$ 52.956,17 de capital, além de 30 
R$ 80.113,00 do REUNI. Quanto ao Intercom Centro-Oeste, a professora Simone Antoniaci Tuzzo 31 
divulgou o número de novecentos inscritos, sendo que mais de setecentos já efetuaram o pagamento. Esse 32 
quantitativo poderá ser alterado, pois as inscrições e pagamentos continuam até o dia quatorze de maio. 33 
Esclareceu que farão uma seleção para os grupos de trabalho. Nesta fase, da delimitação dos grupos, o 34 
professor que tiver interesse em coordenar um grupo de trabalho, composto por outros professores e 35 
alunos, deverá entrar em contato com ela ou com a professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer. 36 
Acrescentou-se que há alojamento disponível aos interessados e lembrou que todos os participantes 37 
receberão um certificado, valendo carga horária em Atividades Complementares. A professora Simone 38 
Antoniaci Tuzzo informou que, concomitante ao Intercom, haverá um evento da Matemática, o que 39 
desencadeará um grande fluxo de pessoas circulando naquele período. A professora Letícia Segurado 40 
Côrtes prestou esclarecimentos sobre o Expocom. O presidente do conselho deu boas-vindas à professora 41 
Adriane Geralda Alves do Nascimento, que participou pela primeira vez como docente efetiva. Na 42 
sequência, item 2 da pauta, aprovação da ata da reunião do Conselho Diretor do dia seis de abril, esta 43 
aprovada por unanimidade. No Item 3, processos, a professora  Divina Eterna V. Marques lembrou que o 44 
docente que trabalha em outra instituição, só aproveita atividades correlacionadas com a UFG, isto para 45 
os docentes em regime de 20h, pois os DE (dedicação exclusiva) não podem exercer outra atividade. O 46 
processo de progressão horizontal para o nível 4 da classe de professor adjunto, do docente Lisandro 47 
Magalhães Nogueira, relatado pela professora Suely Henrique de Aquino Gomes, foi aprovado por 48 
unanimidade. O relatório semestral referente ao segundo semestre de 2009, das atividades de doutorado 49 
dos docentes Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares e Lindsay Borges, relatados pelos professores 50 
Daniel Christino e Tiago Mainieri, respectivamente, foram aprovados por unanimidade. Os processos de 51 
avaliação de estágio probatório dos professores Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Kelley 52 
Cristine Gonçalves Dias Gasque, Lara Lima Satler, Lutiana Casaroli, Rafael Franco Coelho, Sônia Cruz 53 
Riascos de Andrade e Marcilon Almeida de Melo, conforme relato da professora Divina Eterna V. 54 
Marques, presidente da CAD, foram aprovados por unanimidade. No entanto, o último professor deverá 55 
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fazer alguns ajustes em seu SICAD 2009. Os processos de avaliação de estágio probatório dos docentes 56 
Marina Roriz Lousa da Cunha, Sálvio Juliano Peixoto Farias e Simone Antoniaci Tuzzo, relatados pela 57 
professora Suely Henrique de Aquino Gomes; e dos docentes Andréa Pereira dos Santos, Fernanda de 58 
Sousa Monteiro, Janaína Vieira de Paula Jordão e Letícia Segurado Côrtes, relatados pelo professor 59 
Tiago Mainieri, foram aprovados por unanimidade. A seguir, item 4,  foram homologados os resultados 60 
dos concursos públicos em que foram aprovados os professores Édson Teixeira Álvares Júnior e Adriane 61 
Geralda Alves do Nascimento. Seguiu-se ao item 5 da pauta, parceria acadêmica e oferta de disciplinas 62 
para o curso de Gestão da Informação. A professora Laura Vilela Rezende informou que os cursos de 63 
Biblioteconomia e Relações Públicas integram esta parceria com o Instituto de Informática. Acrescentou 64 
que serão ofertadas 40 vagas para cada disciplina. A professora Suely Henrique de Aquino Gomes 65 
esclareceu que as demandas já constam no projeto de criação do curso, dentro do Programa REUNI, e 66 
que foi prevista a contratação de dois bibliotecários, além de professores e um servidor da área de 67 
informática.   O presidente do conselho esclareceu que os recursos deste novo curso estão lotados no 68 
Instituto de Informática. A professora Eliany Alvarenga de Araújo informou que o projeto pedagógico já 69 
está fechado, aguardando apenas a apreciação e aprovação pelo Instituto de Informática. Segundo ela, o 70 
projeto pedagógico foi elaborado em uma perspectiva efetivamente interdisciplinar. A parceria e proposta 71 
de oferta de disciplinas foram aprovadas com uma abstenção, ressaltando-se o pleno cumprimento das 72 
condições estabelecidas no projeto original. No item 6, convênio internacional com a Universidade de 73 
Múrcia/Espanha, a professora  Maria de Fátima Garbelini lembrou já ter recebido alunos das faculdades 74 
de Veterinária, Direito e Medicina, além de estudantes e professores da FACOMB, o que justifica 75 
interesse em renovar essa parceria. A proposta de convênio foi aprovada por unanimidade. Na sequência, 76 
item 7, liberação de pré-requisito, de interesse da acadêmica Alessandra Santarém, do curso de 77 
Biblioteconomia. Conforme parecer favorável da área, relatado pela professora Laura Vilela Rodrigues 78 
Rezende, foi aprovado por unanimidade.  O presidente do conselho esclareceu que os processos de 79 
quebra de requisito também passaram à competência da unidade, devendo ser deliberados pelo Conselho 80 
Diretor. Igualmente apresentados o pedido de quebra de pré-requisito, de interesse da acadêmica Laura 81 
Costa e Silva Rincon, e a solicitação de prorrogação do programa de mobilidade estudantil, de interesse 82 
da acadêmica Ana Júlia Ribeiro Lopes. Com base no relato da professora Letícia Segurado Côrtes, ambos 83 
foram aprovados por unanimidade. A professora Laura Vilela Rodrigues Rezende frisou que diversos 84 
assuntos podem ser deliberados apenas pela área, mas a quebra de pré-requisito é necessária ser 85 
referendada pelo conselho diretor. Item 8, escolha de vice-presidente da CIS, aprovada por unanimidade 86 
a substituição do professor Lisandro Magalhães Nogueira, assumindo o professor Rafael Franco Coelho. 87 
Item 9, outros assuntos. Para a comissão organizadora da FEICOM serão mantidas as docentes Luciene 88 
de Oliveira Dias, Simone Antoniaci Tuzzo e Lara Lima Satler. O representante do curso de 89 
Biblioteconomia e dos discentes serão definidos posteriormente. O acadêmico Péricles Viana Carvalho 90 
fará uma consulta junto aos alunos da Comunicação para definir o representante dos alunos. O projeto 91 
SABER/GOIÁS, com provável parceria com a Associação dos Bibliotecários de Goiás, sob a 92 
coordenação da professora Eliany Alvarenga de Araújo, foi aprovado por unanimidade. Outro projeto de 93 
extensão, CINE-UFG, sob coordenação do professor Lisandro Magalhães Nogueira, apresentado pelo 94 
presidente do conselho, também foi aprovado por unanimidade. A professora Luciene de Oliveira Dias 95 
comunicou que a CIS terá reunião em breve. Na oportunidade, informou-se que a FACOMB ficou com 96 
nove bolsas, entre seletiva e voluntária. A professora Lisbeth Oliveira solicitou esclarecimentos sobre o 97 
projeto de extensão indicado pela FACOMB ao edital do PROBEC. O professor Juarez Ferraz de Maia 98 
explicou que a questão colocada pela professora já havia sido solucionada, uma vez que os coordenadores 99 
de cursos acabaram concordando com a indicação feita pela unidade acadêmica. O presidente do 100 
conselho acrescentou que o projeto indicado tem importante contribuição na área de produção 101 
audiovisual, atuando em atividades laboratoriais do Estúdio de RTV e em programas da FACOMB para a 102 
TV UFG. Em relação à pertinência à área de extensão, o professor Daniel Christino esclareceu que o 103 
próprio indicador é a PROEC, cuja comissão de avaliação de projetos ratifica as ações de seu campo de 104 
atuação. A professora Lucivânia de Cássia Fernandes manifestou preocupação com relação à 105 
insuficiência de equipamentos para as aulas práticas. Na oportunidade, o presidente do conselho 106 
informou que duas filmadoras digitais, adquiridas por cerca de R$ 28 mil, já chegaram e estão 107 
disponíveis na unidade acadêmica. A professora Letícia Segurado Côrtes solicitou a aprovação de vagas 108 
remanescentes para o processo seletivo. O presidente do conselho sugeriu que fossem aprovadas também 109 
as vagas ofertadas pelos demais cursos da FACOMB, conforme proposta das respectivas coordenações de 110 
cursos. O servidor técnico-administrativo Thomaz Rodrigues Santana alertou para o fato de que alguns 111 
equipamentos não estão sendo (des)ligados da forma adequada, provocando queima nos bens da 112 
FACOMB. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, 113 
após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim subscrita. 114 


