
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e onze, reuniram-se em sessão ordinária, às nove horas e trinta 
minutos, 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 Adriane Geralda Alves 
do Nascimento, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ângela Teixeira de Moraes, Andréa Pereira dos Santos, 
Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Divina Eterna 
V. Marques, Eliany Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado Júnior, Fernanda de Souza Monteiro, Flá-
via Martins dos Santos, Juarez Ferraz de Maia, Kátia Raquel Bonilha Keller, Lara Lima Satler, Laura Vilela 
Rodrigues Rezende, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciana Cândida da Silva, Luciano Alves Pereira, Luciene 
de Oliveira Dias, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Rosana Maria Ribeiro Borges, Rubem Borges Tei-
xeira Ramos, Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Solange Maria Franco, Suely Henri-
que de Aquino Gomes, Tiago Manieri de Oliveira, Conceição de Maria Ferreira Silva, Luiz Carlos do Car-
mo Fernandes, Pedro Polesel Filho, Rafael de Almeida Tavares Borges, Rodrigo Cássio Oliveira; represen-
tante do Mestrado em Comunicação, Lívia Marques Ferrari de Figueiredo; representantes dos técnicos-ad-
ministrativos: Thomaz Rodrigues Santana, André Roberto Custódio Neves. Servidores ausentes, mas que 
apresentaram justificativas constam os docentes Ana Rita Vidica Fernandes,  Camila Craveiro da Costa 
Campos, Edson Teixeira Álvares Júnior, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Ione Chagas Rufino, Ja-
naína Vieira de Paula Jordão, Letícia S. Côrtes, Lisandro Magalhães Nogueira, Marcilon Almeida de Mello, 
Maria de Fátima Garbelini, Maria Luisa Martins Mendonça, Marina Roriz Lousa da Cunha, Rafael Franco 
Coelho, Sálvio Juliano Peixoto Farias e Thalita Sasse Fróes; e o técnico-administrativo Roberto Fernandes 
da Silva. Não apresentaram justificativas os docentes Arnaldo Alves Ferreira Junior, Edson Luiz Spenthof, 
Janaína Ferreira Fialho, José Vanderlei Gouveia, Lindsay Borges, Luiz Antônio Signates Freitas, Lutiana 
Casaroli, Maria Flora Costa Medeiros, Thomas Roland Hoag e Welliton Carlos da Silva. Abrindo a sessão 
ordinária, o presidente iniciou a reunião com o item 1, informes. Convidou a todos para participarem da fes-
ta junina “ArraiáComb”, no dia 04 de junho. Em seguida, a professora Luciene Dias prestou algumas infor-
mações sobre a viagem de ônibus a Cuiabá, onde será realizado o Intercom Centro-Oeste. A colação de 
grau dos formandos em 2011/1 deverá ser unificada,  pois, segundo o presidente do conselho, somados, nos 
quatro cursos, terão vinte e cinco alunos formandos. Uma reunião será marcada para decidirem sobre os 
procedimentos para a solenidade que, provavelmente, será em setembro. O presidente informou acerca da 
adoção do formulário de justificativa de faltas. Foi instituído, conforme afirmou o presidente, para todos os 
servidores – sejam docentes ou técnico-administrativos – um formulário padrão para justificar faltas ao tra-
balho, às aulas, às reuniões do Conselho Diretor ou das Coordenações de Cursos ou a outras atividades pe-
dagógicas,  científicas ou administrativas. Quanto ao orçamento 2011, declarou que a PROAD ainda não di-
vulgou o documento em que informa sobre a distribuição de recursos para as unidades acadêmicas. Aquisi-
ção de equipamentos e mobiliários. A direção, juntamente com as Coordenações de Cursos, está fazendo 
um levantamento das necessidades e demandas da unidade, inclusive dos Laboratórios Integrados de Comu-
nicação e Informação – Labicom. Chamada de trabalhos para a revista Transmídias, já consta no site da 
Ponto e Vírgula, foi definida em três categorias de texto. Concursos em andamento para professores efeti-
vos, estes são para as áreas de Biblioteconomia e Publicidade e Propaganda. Reforma do prédio da FA-
COMB. Trata-se de intervenção na parte inferior, proporcionando uma copa/cozinha mais confortável, com 
bancadas de granito. Já na parte superior do prédio, estão sendo executados serviços de redimensionamento 
da Secretaria Administrativa, Secretaria Acadêmica e áreas das Coordenações de Cursos. Estão previstos o 
redimensionamento das salas 18 e 21, do Mestrado, e a transformação de algumas salas de aula em Salas 
Multiuso e Sala de Estágios. Quanto à construção do prédio do Labicom, o presidente do conselho projetou 
as fotos do canteiro de obras. Cientificou a todos os presentes que a obra se encontra na fase de erguimento 
dos pilares de sustentação do prédio, além de conclusão de aterro para nivelamento do terreno. Acrescen-
tando que a previsão de entrega da obra é maio/2012. Outros informes. A professora Rosana Maria Ribeiro 
Borges falou, brevemente, de sua militância política e de sua candidatura à presidência da ADUFG, cujas 
eleições estão marcadas para o dia 29 de junho. A professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer informou 
sobre a chamada de trabalhos para o Celacom 2011. A professora Luciene de Oliveira Dias discorreu sobre 
o Programa UFG inclui, salientando que os representantes dos cursos da FACOMB não participaram, e, 
consequentemente, a unidade não pode apresentar nenhum relatório. A professora Andréa Pereira dos San-
tos convidou os presentes para o Café com leitura. A professora Simone Antoniaci Tuzzo convidou a todos 
para o RP em Debate, que será realizado no auditório de Letras, no dia 19 de maio; e para o evento Casar 
Bem, que será realizado no Shopping Bougainville, no dia três de junho. Esse evento fará parte do calendá-
rio semestral do shopping. O presidente do conselho informou que o sistema de avaliação do docente pelo 
corpo discente estará disponível no período de 01 a 15 de junho, e solicitou aos professores que relembrem 
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os alunos  da importância dessas avaliações para o estágio probatório e para a progressão horizontal do do-
cente. Em seguida passou-se ao item 2 - aprovação da ata da reunião do Conselho Diretor do dia dezenove 
de abril de dois mil e onze, tendo aprovação unânime. Passou-se à apreciação dos processos de estágio pro-
batório, relatados pela professora Divina V. Eterna Marques, presidente da CAD: item 3 – avaliação do es-
tágio probatório da professora Adriana Geralda Alves do Nascimento; item 4 – avaliação do estágio proba-
tório do professor Édson Teixeira Álvares Júnior; item 5 – avaliação do estágio probatório da professora 
Kátia Raquel Bonilha Keller; item 6 – avaliação do estágio probatório da professora Lutiana Casaroli; item 
7 – avaliação do estágio probatório do professor Sálvio Juliano Peixoto Farias; item 8 – avaliação do está-
gio probatório do professor Tiago Mainieri de Oliveira. Todos os processos de estágio probatório foram 
aprovados por unanimidade. Na sequência, também relatados pela professora Divina V. Eterna Marques, 
foram apreciados os processos de progressão horizontal: item 9 – progressão horizontal para o nível II da 
classe de professor assistente da docente Daiana Stasiak; item 10 – progressão horizontal para o nível II da 
classe de professor assistente da docente Lara Lima Satler; item 11 – progressão horizontal para o nível II 
da classe de professor adjunto do docente Eliseu Vieira Machado Junior; item 12 – progressão horizontal 
para o nível III da classe de professor associado do docente Magno Luiz Medeiros da Silva. Todos os pro-
cessos de progressão horizontal foram aprovados, com uma abstenção. Item 13, oferta de 15 vagas disponí-
veis dos cursos de graduação da Facomb – 2011/2 (homologação). Já aprovadas em ad referundum e agora 
homologadas pelo conselho. Item 14 - alteração de regime de trabalho da Profª. Lara Lima Satler (homolo-
gação). O processo, que já estava em andamento, demanda a aprovação do plano de trabalho atualizado. 
Esse foi aprovado por unanimidade. Em face de algumas indagações, o presidente do conselho esclareceu 
que, via de regra, não é permitida a alteração de regime de trabalho de 20h para 40h para a assunção ao car-
go de coordenador de curso. Entretanto, em casos excepcionais, poderá ser feita essa alteração para o regi-
me de 40h. Somente será possível em circunstâncias especiais e em caráter temporário, enquanto a profes-
sora estiver ocupando o cargo de coordenadora de curso. Entretanto, esse processo tramitará na PRODIRH 
e no DP e dependerá de aprovação da Administração Superior. Item 15 – transferência de lotação do curso 
de Gestão da Informação (G.I.) para a Facomb. Esse ponto foi retirado de pauta em virtude da solicitação 
da coordenação do curso de Biblioteconomia e também de outros professores, que desejam discutir a ques-
tão de maneira mais aprofundada. O presidente manifestou o desejo de conversar com os alunos de G.I., 
que estavam presentes na sessão. Item 16 – projeto de pesquisa “Eu, a câmera, o outro e a tela”, sob coorde-
nação da professora Lara Lima Satler, foi aprovado por unanimidade. Incluiu-se o projeto de pesquisa “A 
sustentabilidade sob a ótica da complexidade”, sob coordenação da professora Kátia Bonilha Keller; o pro-
jeto de extensão “Práticas e produções audiovisuais integradas”, sob coordenação da professora Rosana 
Maria Ribeiro Borges e Solange Maria Franco. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Item 
17 – outros assuntos. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges solicitou a inclusão do convênio FA-
COMB/TV UFG na pauta.  Argumentou que não há como pensar a TV UFG dissociada da FACOMB, uma 
vez que há interesses comuns quanto à produção e veiculação de programas televisivos e produtos audiovi-
suais. Disse que das agências experimentais já saíram produtos que foram veiculados na TVUFG, o que jus-
tifica um maior o envolvimento da comunidade acadêmica. Uma vez firmado o convênio, o estúdio de RTV 
será compartilhado com a redação da TV UFG. A FACOMB disporá de recursos humanos e a possibilidade 
de integrar e articular ações previstas nas disciplinas com alguns projetos de interesse da TV. As atividades 
laboratoriais previstas por algumas disciplinas não ficarão comprometidas, pois a utilização por parte da TV 
será após o horário das aulas, assim o espaço que estava subutilizado será melhor aproveitado. Para tanto, 
será feita uma agenda do estúdio, e a designação de um professor para coordenar o espaço.  A proposta de 
convênio e o projeto de extensão corresponde, coordenado pela professora Rosana Maria Ribeiro Borges, 
contaram com aprovação unânime. Em seguida, a professora Silvana Coleta Santos Pereira informou sobre 
o convênio ASCOM/FACOMB firmado com a Secretaria Municipal de Saúde para a criação da Agência 
Modelo de Comunicação Integrada e Saúde. Os trabalhos começaram no último dia dois, e até o final de ju-
lho, acredita-se que tenham o diagnóstico finalizado, pronto para as ações a serem implementadas. Há o en-
tendimento de que se trata de proposta exemplar que poderá ser estendida a outras secretarias. Nada mais 
havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deve-
rá ser assinada pelo presidente deste conselho e por mim subscrita.  
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