
Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e onze, 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,  
Arnaldo Alves Ferreira Junior, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Claudomilson Fernandes Braga,  
Daiana Stasiak, Divina Eterna V. Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, Fernanda 
de Souza Monteiro, Flávia Martins dos Santos, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Ferreira 
Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei  Gouveia,  Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel 
Bonilha Keller,  Lara Lima Satler,  Laura  Vilela  Rodrigues  Rezende,  Letícia  Segurado Côrtes,  Lindsay 
Borges,  Lisandro Magalhães  Nogueira,  Luciana Cândida da Silva,  Luciano Alves  Pereira,  Luciene de 
Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, Marcilon Almeida de Mello, Maria de Fátima Garbelini, Maria Francisca 
Magalhães Nogueira, Marina Roriz Lousa da Cunha, Rafael Franco Coelho, Rosana Maria Ribeiro Borges, 
Rubem Borges Teixeira Ramos,  Simone Antoniaci Tuzzo, Suely Henrique de Aquino Gomes, Thomas  
Roland Hoag, Tiago Manieri de Oliveira, Pedro Polesel Filho, Rafael Castanheira P. de Moraes, Welliton 
Carlos da Silva;  técnicos-administrativos Thomaz Rodrigues  Santana,  André Roberto Custódio Neves, 
Robsom Henrique Soares de Amorim; mestranda Lívia Marques Ferrari Figueiredo. Servidores ausentes, 
mas que apresentaram justificativas constam os docentes Andréa Pereira dos Santos, Ângela Teixeira de 
Moraes, Edson Teixeira Álvares Júnior, Eliseu Vieira Machado Júnior, Sálvio Juliano Peixoto Farias e o 
técnico-administrativo Roberto Fernandes da Silva. Não apresentaram justificativa os docentes Ana Rita 
Vidica Fernandes, Camila Craveiro Costa Campos, Conceição de Maria Ferreira Silva, Lívia Ferreira de 
Carvalho,  Luiz  Antônio  Signates  Freitas,  Maria  Flora  Ribeiro  Costa  Medeiros,  Maria  Luisa  Martins 
Mendonça,  Silvana Coleta  Santos  Pereira,  Solange Maria Franco,  Rafael  de  Almeida Tavares  Borges,  
Rodrigo Cássio Oliveira  e  Thalita  Sasse  Fróes.  Abrindo a  sessão ordinária,  o  presidente  do conselho  
iniciou a reunião com item 1, informes. Apresentação do novo servidor da FACOMB, Robson Henrique 
Soares de Amorim, técnico de informática. Informou-se que a greve dos servidores continua, agora mais  
fortalecida, segundo o comando de greve, uma vez que houve a adesão de novas IFES. Entretanto, há uma  
sentença judicial que determina que cinquenta por cento dos servidores devem exercer suas funções em 
cada local de trabalho. Diante dessa decisão, haverá no próximo dia dezesseis uma reunião do comando de 
greve  com  a  Reitoria,  a  fim  de  interpretarem  adequadamente  esta  questão,  pois  não  há  ainda  um 
entendimento  se  este percentual  se aplica à  instituição em sua globalidade ou se seria cabível  a cada  
unidade acadêmica ou órgão da universidade. Existem unidades que já funcionam assim, estão fazendo um 
esquema  de  rodízio,  mas  há  unidades  que  estão  funcionando  mais  precariamente.  Já  as  negociações 
salariais por parte dos professores encontram-se em um estágio mais avançado, por isso não se acredita em 
indicativo de greve. Em relação aos gabinetes multiuso, o presidente do conselho afirmou que o espaço 
físico está pronto, resta a colocação de móveis e a habilitação de pontos de internet. Lançamento de livros:  
o  livro de Publicidade e  Propaganda já está  pronto,  devendo ser lançado no Intermídias  – Congresso  
Internacional e Feira de Comunicação, Informação e Marketing. O ivro de Jornalismo está em fase final de  
diagramação; e o de Relações Públicas também se encontra em fase adiantada de produção do conteúdo.  
Para a revista Transmídias, está prevista uma cobertura ostensiva das palestras que correrão no Intermídias.  
Dias 18 e 19, há previsão de uma palestra com a Profª Cecília Peruzzo, da UMESP. Informou-se sobre a  
Mostra Wood Allen, de 11 a 31 de agosto. Seguiu-se ao item 2 da pauta – aprovação da ata da reunião do  
Conselho  Diretor  do  dia  01/07/11.  Após  retificação  da  disciplina  “Práticas  da  Indexação”,  a  ata  foi  
aprovada por unanimidade. Seguiu-se aos processos de progressão horizontal, antes, porém, a professora 
Divina Eterna Vieira Marques apresentou o novo membro da CAD: a professora Lindsay Borges. Item 3 – 
progressão  horizontal:  Profª.  Divina  Eterna  Vieira  Marques  não  foi  apreciado  porque  estava  faltando 
anexar um documento aos autos. Item 4 – progressão horizontal da professora Maria das Graças Monteiro  
Castro para nível IV da classe de professor assistente. Item 5 – progressão horizontal da professora Maria  
Flora  Ribeiro  Costa  Medeiros  para  nível   II  da  classe  de  professor  assistente.  Item 6  –  progressão 
horizontal de professora Luciene de Oliveira Dias para nível II da classe de professor assistente. Os itens 4,  
5  e  6  de  progressão  foram aprovados  por  unanimidade.  Item 7  –  relatório  final  de  afastamento  para 
Doutorado da  professora  Lindsay  Borges,  conforme  parecer  da  professora  Kátia,  já  aprovado  em  ad 
referendum, foi homologado por unanimidade pelo Conselho Diretor. O item 8, normas complementares 
para o processo seletivo de professor substituto na área de Planejamento Gráfico-Visual, já está na página 
de  concursos  da  UFG.  Segundo  professor  Tiago  Mainieri  de  Oliveira,  o  presidente  da  banca  será  o 
professor Rafael Franco Coelho. A vaga atenderá demanda da FACOMB, conforme decidiu-se na última 
reunião. As normas complementares foram aprovadas por unanimidade. Item 9 – normas complementares  
para concurso público de professor efetivo na área de Redação/Relações Públicas, em regime de  20 horas. 
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Trata-se  da  vaga  que  ficou  em aberto  com a  conversão  da  carga  horária  do  professor  Claudomilson  
Fernandes Braga. Aprovado por unanimidade. Item 10 – sede do curso de Gestão da Informação. Segundo 
a professora Eliany Alvarenga de Araújo, relatora do processo,  alguns documentos necessários para a  
análise e instrução do processo foram solicitados ao Instituto de Informática. Como esses documentos 
ainda  não  estavam em  seu  poder,  a  professora  solicitou  que  o  processo  fosse  retirado  de  pauta.  O 
presidente do conselho esclareceu – com base no Regimento da UFG - que não haveria problema, pois há  
previsão legal para casos em que há necessidade de instrução complementar. Frisou, porém, que o processo 
deverá ser apreciado na próxima reunião do Conselho Diretor. Item 11 – aprovação dos Planos de Ensino 
de Disciplina 2011/2. O presidente do conselho informou que seriam aprovados nas respectivas áreas e, 
posteriormente, seriam trazidos ao conselho, mas ressaltou que até trinta e um de agosto todos os planos  
devem ser encaminhados aos coordenadores dos cursos com cópia para a Secretaria Acadêmica. Item 12 – 
Intermídias. O blog já disponibilizou o sistema de inscrições online. As palestras contarão com figuras 
ilustres vindas de São Paulo, Distrito Federal, Argentina e México. Além das palestras, haverá fóruns e 
encontros. Sugeriu-se que as agências da Facomb, a Rádio Universitária, a TV UFG e a Editora UFG 
participem do estande da UFG no Intermídias.  Sugeriu-se,  ainda,  procurarem estagiários  do curso  de 
Design de Interiores da UFG para colaborarem no projeto do estande. O presidente do conselho informou 
que  na  terça-feira,  10h30,  haverá  uma  reunião  na  FACOMB,  e  aqueles  que  quiserem  participar 
efetivamente do Intermídias devem comparecer a esse encontro. Se algum professor estiver interessado em 
participar de uma palestra específica, deverá procurar a direção para inscrever-se, gratuitamente. Haverá  
convites disponíveis para os professores da unidade. O professor Goiamérico Felício Carneiro dos Santos  
lembrou que o nome do professor João Carrascoza foi  acrescentado à programação,  o que certamente  
enriquecerá o evento. O presidente do conselho informou que trinta alunos participarão como monitor. 
Item 13 – Feicom/Seminários do Mestrado. Segundo a professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, além 
dos  seminários,  o  Mestrado está  organizando o Seminário  do  PROCAD,  que  prevê  a  participação de 
professores da UNISINOS e da UFJF, num total de 12 pesquisadores. Os seminários do Mestrado, que 
ocorrerão nos dias dezessete e dezoito de outubro, são abertos aos alunos que queiram apresentar trabalhos. 
A professora Luciene de Oliveira Dias informou sobre a programação da FEICOM, nos dias doze, treze e 
quatorze, sendo a abertura com prática esportiva e recreativa. Acrescentou que estão recebendo propostas  
temáticas dos professores; salientou a preocupação com relação à incipiente participação de professores na  
organização do evento.  Sugeriu,  então,  que os professores  mobilizassem os seus  alunos.  A professora  
Lutiana Casaroli está substituindo a professora Adriane Geralda Alves do Nascimento na organização do 
evento e na Agência Simetria. O presidente do conselho informou que há carência de pessoas em algumas  
comissões, e solicitou aos coordenadores de cursos que enviassem nomes para composição da comissão 
organizadora. O professor Juarez Ferraz de Maia pediu a palavra para divulgar o calendário dos TCCs: os  
termos de aceite devem ser entregues entre 22 e 26 de agosto; a entrega dos TCCs deve ocorrer no dia 16  
de novembro; e a defesa no período de 28 de novembro a 02 de dezembro. Informou-se que o termo de 
aceite foi enviado, via e-mail, e encontra-se disponível na Copiadora da FACOMB.  Seguiu-se ao item 14 
–  afastamento  da  professora  Maria  Luísa  Martins  Mendonça  para  missão  de  estudos  na  França.  A  
professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer esclareceu que uma das observações da Capes em relação ao  
Mestrado refere-se  à  internacionalização  do curso.  Acerca  da  participação  dos docentes  no Mestrado,  
esclareceu que é aberta a todos, no entanto há de se cumprir algumas exigências, não do Programa de Pós-
Graduação, mas em respeito às normas da Capes. A referida professora acrescentou que a docente Maria 
Luiza  Martins  Mendonça  irá  em várias  instituições,  e  para  este  afastamento  irá  adiantar  as  aulas  do 
semestre. Afastamento aprovado por unanimidade. Item 15 – projetos de pesquisa e extensão. A professora  
Luciene de Oliveira Dias informou que assumiu a coordenação do Faz Arte e, com isso, construiu nova  
proposta demandando novo cadastramento. Item aprovado por unanimidade. Item 16 – outros assuntos.  
Foram acrescentados três itens. O acréscimo de nova turma do curso de Especialização em Assessoria de 
Comunicação e Marketing, cujo edital já se encontra em elaboração, foi aprovado por unanimidade. Foi  
aprovada, ainda, a proposta da professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer em se estender o conselho 
editorial da revista Comunicação & Informação para o livro que está sendo organizado por ela. Por fim, a  
professora Rosana Maria Ribeiro Borges informou que a ADUFG integra a mesa de negociação com o  
governo federal, e esclareceu que, para 2011, não haverá reajuste salarial, mas há propostas importantes  
para  2012:  reajuste  de  4%,  incorporação  do  GEMAS ao  vencimento  básico;  realocação de  professor 
aposentado até primeiro de junho, podendo representar ganhos salariais para esse segmento. No entanto,  
segundo informou a referida professora, os representantes da categoria devem dar uma resposta ao governo 
federal até a próxima sexta-feira. A professora acrescentou que a mesa de negociação conseguiu ainda que 
o governo federal declinasse da disposição de seu criar mais uma classe na carreira do professor: a de  
sênior. Isso poderia dificultar a sua ascensão ao topo da carreira. 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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