
Aos dez dias do mês de setembro de dois mil e dez, reuniram-se em sessão ordinária, às nove 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, Ângela Teixeira de Moraes, Arnaldo 4 
Alves Ferreira Júnior, Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina 5 
Eterna V. Marques, Eliany Alvarenga de Araújo, Janaína Ferreira Fialho, José Vanderlei Gouveia, 6 
Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel Bonilha Keller, Lara Lima Satler, Laura Vilela Rodrigues 7 
Rezende, Letícia S. Côrtes, Lisbeth Oliveira, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciana Cândida da Silva, 8 
Luciano Alves Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Maria de Fátima Garbelini, Nilton José dos Reis 9 
Rocha, Rafael Franco Coelho, Rosana Maria Ribeiro Borges, Rubem Borges Teixeira Ramos, Sálvio 10 
Juliano Peixoto Farias, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Suely Henrique de 11 
Aquino Gomes, Thalita Sasse Fróes, Thomas Roland Hoag, Tiago Manieri de Oliveira, Flávia Martins 12 
dos Santos, Ione Chagas Rufino, Lucivânia de Cássia Fernandes, Luiz Carlos do Carmo Fernandes, 13 
Rafael de Almeida Tavares Borges, Welliton Carlos da Silva; o representante técnico-administrativo 14 
Thomaz Rodrigues Santana; os representantes acadêmicos Marcílio Bezerra Barbosa, Fernanda 15 
Andrade de Oliveira; a representante do mestrado Mariana de Paiva Araújo. Servidores ausentes, mas 16 
que apresentaram justificativas, constam os docentes Edson Teixeira Álvares Júnior, Eliseu Vieira 17 
Machado Júnior, Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque, Maria Elisa França Rocha, Maria Francisca 18 
Magalhães Nogueira, Maria Luiza Martins Mendonça, Marina Roriz Lousa da Cunha, Sônia Cruz 19 
Riascos de Andrade, Conceição de Maria Ferreira Silva, Solange Maria Franco; os técnicos-20 
administrativos Cirlene Rodrigues do Carmo, Moisés Justino de Melo e Roberto Fernandes da Silva. 21 
Não apresentaram justificativas os docentes Adriane Geralda Alves do Nascimento, Camila Craveiro 22 
da Costa Campos, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Édson Luiz Spenthof, Janaína Vieira de 23 
Paula Jordão, Lisandro Magalhães Nogueira, Luiz Antônio Signates Freitas e Marcilon Almeida de 24 
Mello. O presidente do conselho iniciou a reunião com o item 1 da pauta. Assim, informou sobre o 25 
Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante, da Editora Abril, no qual os cursos de 26 
Biblioteconomia, Jornalismo e Relações Públicas foram reconhecidos com o selo Quatro Estrelas 27 
(muito bom). O curso de Publicidade e Propaganda ficou com o selo Três Estrelas (bom). O 28 
presidente parabenizou os quatro cursos da FACOMB pelo reconhecimento nacional de sua qualidade 29 
do ensino. Em seguida, apresentou as novas professoras da unidade: Luciana Cândida da Silva e Kátia 30 
Raquel Bonilha Keller. Quanto à visita do diretor da ECA-USP, Prof. Mauro Wilton de Sousa, o 31 
presidente do conselho informou que será na próxima sexta-feira, dia 17, e acatou a sugestão de 32 
realizar um debate com o professor, oportunizando a participação de mais alunos. Informou também 33 
que o X Secomunica, evento promovido pela UCB, contará com a participação do diretor da 34 
FACOMB. Finalizando os informes, com Intercom nacional. Ao fazer um balanço da viagem ao 35 
congresso de Caxias do Sul, a professora Ana Carolina Pessoa Temer ressaltou a importante 36 
participação dos professores, com cinco trabalhos apresentados, e dos estudantes, com quatro 37 
trabalhos premiados na Expocom. No entanto, espera-se elevar este número no próximo Intercom. A 38 
professora Simone Antoniaci Tuzzo informou que o próximo Intercom regional ocorrerá em Cuiabá. 39 
Segundo ela, os elogios recebidos por ocasião do Intercom regional constituem um importante 40 
registro em termos de organização e técnicas adotadas para envolvimento dos alunos. Quanto ao 41 
próximo Intercom, o tema sugerido foi “Quem tem medo da pesquisa empírica”. A professora Simone 42 
Antoniaci Tuzzo assumiu o compromisso de levar os dados, por isso é necessário que todos os 43 
docentes participem da pesquisa. Sobre os prêmios conquistados  na Expocom, a professora  Rosana 44 
Maria Ribeiro Borges informou sobre um trabalho referente à revolta de Trombas e Formoso, que 45 
venceu na categoria jornalismo digital. Já a professora Thalita Sasse Fróes esclareceu que os 46 
estudantes da Facomb, que atuam na Ascom, venceram na modalidade mídia alternativa, utilizando 47 
como técnica o paper toy. Logo, pontuaram a criatividade com custo reduzido. Outro trabalho 48 
vencedor da Ascom relaciona-se com a política do Cercomp sobre software livre. A professora Lara 49 
Lima Satler esclareceu sobre outro trabalho premiado - “Ilustração e intervenção visual”, que usou 50 
técnicas de arte em grafite no prédio da FACOMB.  O presidente fez questão de parabenizar os 51 
estudantes e os respectivos professores orientadores pela premiação conquistada no Expocom, 52 
conferindo aos trabalhos o reconhecimento em nível nacional. Sem outros informes, seguiu-se para o 53 
item 2, aprovação da ata da reunião do Conselho Diretor do dia 13/08/10, por unanimidade. Na 54 
sequência, item 3, processo de interesse da professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, relatado 55 
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pelo professor Tiago Manieri de Oliveira, da Comissão de Avaliação Docente – CAD, foi aprovado 56 
por unanimidade a progressão horizontal para o nível III da classe de professor adjunto. Item 4, 57 
processo de interesse do professor Tiago Mainieri de Oliveira, relatado pela professora Divina Eterna 58 
Vieira Marques, da CAD, foi aprovado por unanimidade a progressão horizontal para o nível II da 59 
classe de professor adjunto. Item 5,  Plano de Trabalho 2010 da professora Luciana Cândida da Silva,  60 
aprovado  com uma abstenção. Item 6, Plano de Trabalho 2010 da professora Kátia Raquel Bonilha 61 
Keller, aprovado por unanimidade. Item 7, liberação de pré-requisito e acréscimo de disciplina da 62 
acadêmica Ana  Carolina R. de Deus, conforme parecer favorável da área, relatado pela professora 63 
Luciene de Oliveira Dias, foi aprovado com um voto contrário e duas abstenções. Item 8, liberação de 64 
pré-requisito e acréscimo de disciplina do acadêmico Tiago Vaz Meirelles, relatado pela professora 65 
Luciene de Oliveira Dias, foi aprovado com um voto contrário e duas abstenções. Foram incluídos 66 
outros processos. Liberação de pré-requisito da acadêmica Maria Cristina Gomes de Oliveira, relatado 67 
pela coordenadora Laura Vilela Rodrigues Rezende, o parecer desfavorável da área por se tratar de 68 
disciplina do tronco principal, foi aprovado com três abstenções. Liberação de pré-requisito do 69 
acadêmico Lucas Coelho Nascimento, relatado pela coordenadora Ana Rita Vidica Fernandes, foi 70 
aprovada com uma abstenção. A liberação de pré-requisito da acadêmica Esdra Basílio, relatado pela 71 
coordenadora Laura Vilela Rodrigues Rezende, foi aprovada com três abstenções. A liberação de pré-72 
requisito do acadêmico Murilo Niemeyer Silva, relatado pela coordenadora Laura Vilela Rodrigues 73 
Rezende, foi aprovada com três abstenções. As solicitações no Programa de Mobilidade Estudantil, 74 
acadêmicas Jordanna Branquinho Marcílio e Brisa Sousa Almeida, na UFRJ, foram aprovadas por 75 
unanimidade. Acrescentou-se também a solicitação da coordenadora Ana Rita Vidica Fernandes para 76 
inclusão de disciplina de Núcleo Livre “Comunicação Integrada”, de Publicidade e Propaganda, que 77 
será ministrada pela professora recém efetivada Kátia Raquel Bonilha Keller. Aprovada por 78 
unanimidade. Seguiu-se ao item 9, proposta de convênio com ESPM - Escola Superior de Propaganda 79 
e Marketing, relatado pela professora Simone Antoniaci Tuzzo, e, conforme o presidente do conselho 80 
destacou, na prática já existe uma cooperação entre FACOMB e ESPM. Logo, este protocolo de 81 
intenções que vem apenas formalizar algo que já acontece, foi aprovado com uma abstenção. Na 82 
sequência, item 10, proposta de curso de especialização em Assessoria de Comunicação e Marketing, 83 
o presidente do conselho lembrou que, embora seja uma adaptação do que já existiu anteriormente, 84 
ele ressurge atualizado e revitalizado. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer ressaltou a 85 
importância, para a Unidade, de se ter um curso de especialização. Para subsidiar o projeto do curso, 86 
fizeram pesquisa junto aos ex-alunos dos três últimos anos, bem como o que está sendo oferecido por 87 
outras instituições. O Marketing, agregado a disciplinas práticas, estará voltado para o mercado de 88 
trabalho. Será um ano de disciplinas, além de mais seis meses para a elaboração da monografia. Os 89 
egressos da FACOMB são um público-alvo em potencial do curso. Na próxima semana fecharão o 90 
cronograma das atividades, e espera-se deflagrar o processo de divulgação ainda este ano. O 91 
presidente do conselho acrescentou que aqueles que tiverem sugestões podem procurar as 92 
coordenadoras da especialização, professoras Ana Carolina R. P. Temer e Simone Tuzzo.   A proposta 93 
do curso foi aprovada por unanimidade. Item 11, eventos integrados: V Feicom, IV Seminário de 94 
Comunicação e Cidadania e II Seminário de Mídia e Cultura. O presidente do conselho esclareceu 95 
que esse assunto consta na pauta, a fim de aproveitarem a oportunidade para discutirem questões que 96 
possam apoiar a comissão organizadora dos eventos, que serão realizados de 9 a 12 de novembro. A 97 
ideia é integrar os eventos, desenvolvendo um trabalho de articulação e interação. Os professores Ana 98 
Rita Vidica Fernandes e Rubem Borges Teixeira Ramos apresentaram uma síntese do termos edital. A 99 
referida professora se baseou em outros documentos, procurando simplificar o processo, mas ainda 100 
persistiram algumas dúvidas a serem dirimidas. Assim, o local será a FACOMB, e as linhas temáticas 101 
serão “Teoria, história e crítica sobre comunicação” e “Práticas no âmbito da comunicação”. As 102 
pessoas que tiverem alguma sugestão podem encaminhá-la aos membros da comissão organizadora. 103 
Quanto ao valor da inscrição, R$ 10,00 para estudantes, como foi lembrado pela professora Ana 104 
Carolina Rocha Pessoa Temer, tem que se levar em consideração a necessidade de fazer face aos 105 
custos dos anais, no mínimo. O presidente do conselho esclareceu que, embora seja um evento 106 
integrado, as chamadas de trabalhos serão separadas dadas às peculiaridades de cada seminário e da 107 
feira. A professora Suely Henrique de Aquino Gomes informou que os seminários terão três GTs para 108 
cada linha de pesquisa. A professora Simone Antoniaci Tuzzo esclareceu que a chamada para pôster 109 
deverá ser nos mesmos moldes do CONPEEX. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer fez 110 
alusão ao Intercom, não se recebe o certificado na hora. No ato da inscrição, coloca-se o e-mail, assim 111 
o participante receberá o certificado digital, eliminado a impressão do documento. Os termos do 112 
edital, apresentados de forma sintética, foram aprovados com duas abstenções. Item 12, projetos de 113 
pesquisa e extensão. O projeto “Seminário Mídia e Cidadania", sob coordenação de Simone Antoniaci 114 



Tuzzo, foi aprovado por unanimidade. Também foi aprovado o projeto “Inclusão digital: alternativa 115 
para inclusão social?”, coordenado pela professora Cleide Aparecida Rodrigues, docente vinculada ao 116 
Mestrado em Comunicação.  Item 13, outros assuntos, não houve nenhum pedido de inclusão. Nada 117 
mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e 118 
aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim subscrita.   119 


