
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE 

DE COMUNICAÇÃO E BIBLIOTECONOMIA DA UFG DO DIA 18/07/2013 

Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e treze, às nove horas e trinta minutos, no Auditório da 1 
Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (FACOMB), reuniram-se em sessão ordinária os membros 2 
do Conselho Diretor: o professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do Conselho; os conselheiros 3 
Alexandre Tadeu dos Santos, Antônio Carlos Borges Cunha, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, 4 
Carolina Paraguassú Dayer, César Viana Teixeira, Claudomilson Fernandes Braga, Divina Eterna Vieira 5 
Marques, Edson Luiz Spenthof, Eliany Alvarenga de Araújo, Flávia Martins dos Santos, Gardene Leão de 6 
Castro Mendes, Glayce Rocha Santos Coimbra, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Ferreira 7 
Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José Vanderlei Gouveia, João de Melo Maricato, Lara Lima Satler, 8 
Laura Vilela Rodrigues Rezende, Lindsay Borges, Lívia Marques Ferrari de Figueiredo, Lívia Ferreira de 9 
Carvalho, Luciana Cândida da Silva, Luciano Alves Pereira, Luciene de Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, 10 
Maria de Fátima Garbelini, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Martha Izabel de Souza Duarte, Murilo 11 
Luiz Ferreira, Nilton José dos Reis Rocha, Paola Regina Carloni, Rosana Maria Ribeiro Borges, Ricardo 12 
Pavan, Sálvio Juliano Peixoto Farias, Solange Maria Franco, Sônia Cruz Riascos de Andrade, Suely 13 
Henrique de Aquino Gomes, Marina Muniz Mendes; o representante técnico-administrativo Robson 14 
Henrique Soares de Amorim; o representante discente Rhaydrick Sandokhan, do curso de Gestão da 15 
Informação. Não compareceram, mas justificaram a ausência os professores Daniel Christino, Edson 16 
Teixeira Álvares Junior, Eliseu Vieira Machado Júnior, Juarez Ferraz de Maia, Letícia Segurado Cortês, 17 
Luciana Miranda de Carvalho, Luiz Antônio Signates Freitas, Maria Luisa Martins Mendonça, Marina 18 
Roriz Lousa da Cunha, Rubem Borges Teixeira Ramos, Silvana Coleta Santos Pereira e Simone Antoniaci 19 
Tuzzo. Não compareceram os professores Adriane Geralda Alves do Nascimento, Ângela Teixeira de 20 
Moraes, Marcilon Almeida de Melo, Maria Flora Costa Medeiros e Thomas Roland Hoag; o representante 21 
técnico-administrativo André Roberto Custódio Neves, os representantes estudantis dos Cursos de 22 
Comunicação Scoail, de Biblioteconomia e do Programa de Pós-graduação em Comunicação. Item 1 da 23 
pauta. Informes. O presidente do Conselho divulgou o processo seletivo para professor substituto da área 24 
de Publicidade e Propaganda, cujas inscrições se encerrarão amanhã. Ainda, o processo seletivo do Curso 25 
de Gestão da Informação, com quatro vagas para professor efetivo. Informou também que a FACOMB tem 26 
três projetos aprovados no PROEXT, sendo a unidade acadêmica mais contemplada no Campus de 27 
Goiânia. Esclareceram que é um edital nacional com nota de corte elevadíssima. Seguindo, o presidente do 28 
Conselho lembrou a todos que o sistema de avaliação docente pelo discente já está aberto e fechará dia 31, 29 
e ressaltou a sua importância para o processo de qualificação do ensino. Divulgou os valores relativos à 30 
distribuição orçamentária das unidades acadêmicas da UFG para 2013, repassados pela PROAD na semana 31 
retrasada: para a FACOMB são R$ 138.015,73 de custeio e R$ 97.648,00 de capital. Este montante situa a 32 
FACOMB em 11º lugar em custeio e 10º lugar em recursos de capital frente às demais unidades da UFG, 33 
representando um aumento de 27% e 20%, respectivamente, nos recursos da unidade. Os pedidos de 34 
material deverão ser feitos até dia 26 deste mês, e, para custeio, o prazo se encerra no dia 6 de setembro. 35 
Quanto à mudança do nome da unidade para FIC – Faculdade de Informação e Comunicação, aprovada na 36 
penúltima reunião do Conselho Diretor, o presidente informou que essa mudança também foi aprovada na 37 
última reunião do CONSUNI, restando apenas a publicação no Diário Oficial da União. Sobre o 11º 38 
Encontro Nacional da SBPJor, informou que a FACOMB/UFG está apoiando o evento, juntamente com a 39 
UCB. O evento, realizado pela UnB, ocorrerá concomitante ao 3º Encontro Nacional dos Jovens 40 
Pesquisadores Jornalistas. As inscrições de trabalhos encerram-se no dia 31 de julho.  Sobre a 2ª Mostra de 41 
Trabalhos da Simetria, a conselheira Lutiana Casaroli esclareceu como serão os procedimentos, e convidou 42 
a todos, especialmente os docentes e discentes de Relações Públicas. O presidente do Conselho divulgou o 43 
I Colóquio de História da Imprensa, que será realizado no dia 24 de julho, na Faculdade de História. 44 
Divulgou também que estão abertas as inscrições para a proposição de minicursos do Conpeex, até 9 de 45 
agosto, e que as sugestões devem ser encaminhadas ao coordenador de extensão, conforme e-mail 46 
reenviado aos membros do Conselho. Informou que a professora Lutiana Casaroli, com o afastamento da 47 
professora Daiana Stasiak, assumiu o Projeto de Assessoria de Comunicação Integrada Modelo, 48 
representando a área de Relações Públicas no convênio firmado entre a UFG e a Secretaria Municipal de 49 
Saúde. O conselheiro Goiamérico Felício Carneiro dos Santos falou sobre a publicação do livro “Poéticas 50 
da Mídia”. Graças ao empenho dos professores Arnaldo Alves Ferreira Júnior e José Vanderlei Gouveia, a 51 
obra fora editada e ficara bastante apresentável. Informou que alguns pesquisadores da UNB, UFRJ, 52 
UERG, ESPM e USP solicitaram alguns exemplares, sendo que a UNB adotará o livro para o processo de 53 
seleção da pós-graduação. O conselheiro Antonio Carlos Borges Cunha reiterou que na semana 54 
subsequente será a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). O presidente do conselho 55 
informou que, a partir de 19 de agosto, a UFG implantará um novo serviço de e-mail que será acessado 56 



mediante login único da UFGnet. A conselheira Carolina P. Dayer comentou que o estagiário Fábio de 57 
Oliveira da Pinauto, vinculado ao local onde ela trabalha, ganhou um prêmio advindo da criação de peças 58 
publicitárias que foram muito bem avaliadas. Na sequência, item 2 da pauta. A ata de sessão ordinária do 59 
Conselho Diretor do dia 26 de junho foi aprovada por unanimidade. Item 3 da pauta. O relatório de 60 
atividades de afastamento para pós-graduação, período de março de 2012 a março de 2013, da professora 61 
Lisbeth Oliveira, relatado pelo conselheiro Ricardo Pavan, foi aprovado por unanimidade.  Item 4, oferta 62 
de disciplinas 2013/2. A grade foi apresentada pelos coordenadores dos cursos Edson L. Spenthof 63 
(Jornalismo), Claudomilson F. Braga (Relações Públicas), Janaina F. Fialho (Biblioteconomia), Lara Lima 64 
Satler (Publicidade e Propaganda) e Eliany A. de Araújo (Gestão da Informação). A última incluiu também 65 
uma disciplina de Núcleo Livre na área de Redes Sociais, que será ministrado pelo professor César Viana 66 
Teixeira. A grade de disciplinas ofertadas foi aprovada por unanimidade. Item 5 da pauta. Representante 67 
da unidade na Assessoria de Programação da Fundação RTVE. A conselheira Rosana Maria Ribeiro 68 
Borges esclareceu que o caráter da comissão é consultivo e deliberativo, e que as reuniões ocorrem 69 
aproximadamente a cada dois meses. Será verificada a disponibilidade da professora Silvana Coleta em ser 70 
reconduzida para esta função. Se, eventualmente, houver impossibilidade, então assumiria a professora 71 
Luciene de Oliveira Dias. Item aprovado por consenso. Item 6, projeto arquitetônico de reforma do prédio 72 
da FACOMB, apresentado detalhadamente pelo presidente do Conselho. Neste ponto da pauta, a propósito 73 
de discussões sobre o redimensionamento do Estúdio de Rádio e TV, a conselheira Rosana Maria R Borges 74 
esclareceu que o Telelab é um projeto da Universidade e não da TV UFG. A conselheira Solange Maria 75 
Franco reivindicou espaço maior para a instalação de ilhas de edição. Sugeriu também que as salas das 76 
representações discentes fossem realocadas para outra localidade, mais distante do Estúdio de RTV, em 77 
decorrência do barulho provocado pelos estudantes. A conselheira Lara Lima Satler esclareceu que, devido 78 
a futura redução de uma janela nos gabinetes, as reuniões de área ocorrerão novamente na Sala dos 79 
Professores. Outra reivindicação pontuada pela conselheira refere-se ao controle da chave do miniauditório 80 
do PPG-Com, que deveria ficar na Secretaria Administrativa, assim como o agendamento. O conselheiro 81 
José Vanderley Gouveia acredita que o momento da reforma é oportuno e deverá contemplas também os 82 
banheiros, os quais, por vezes, costumam exalar odores desagradáveis em virtude de os encanamentos já 83 
estarem ultrapassados. Acrescentou o problema do número de professores por gabinete, pois a arquiteta se 84 
esqueceu que os professores têm um acervo individual, além de outros documentos como os da CIS. 85 
Outros pontos discutidos: número de alunos por sala de aula e por laboratório; pintura das salas de aula de 86 
branco; instalação de equipamentos de apoio didático e de blackout nas salas de aula. Alguns membros do 87 
Conselho propuseram que algumas dúvidas e sugestões específicas fossem resolvidas consensualmente em 88 
discussão de área, o que foi aceito pelo plenário. O presidente do Conselho propôs deliberar, inicialmente, 89 
sobre o pavimento superior, no qual só o miniauditório foi ponto polêmico. Sobre a sugestão de blackout e 90 
equipamentos nas salas, não haverá problemas. A sugestão de ampliar a Sala dos Professores, reduzindo 91 
um pouquinho o miniauditório não seria pertinente, pois foi acordada, em reunião, a necessidade de 92 
espaços mais amplos, até mesmo pela presença de um número significativo de especializações. Neste caso 93 
os armários da sala dos professores seriam retirados, mantendo-se, assim, o tamanho do miniauditório do 94 
PPG-Com. O projeto de reforma do piso superior foi aprovado com uma abstenção. O presidente do 95 
Conselho afirmou que as observações do professor José Vanderlei também serão contempladas. Alguns 96 
ajustes no piso térreo já foram acordados entre os conselheiros Lara Lima Satler, Edson Luiz Spenthof, 97 
Ana Rita Vidica Fernandes e Alexandre T. dos Santos. Os espaços do Dacom e do Dacin foram mantidos, 98 
conforme o projeto. Ainda sobre o Estúdio de RTV, o conselheiro Edson Spenthof propôs que o Conselho 99 
Diretor aprove o projeto de reforma. Afirmou que algumas questões pontuais, como espaço para as ilhas de 100 
edição, serão rediscutidas internamente na área de Jornalismo. O projeto da reforma do piso térreo foi 101 
aprovado com cinco abstenções. Item 7 da pauta. Foi aprovada a proposta de não se fazer um convênio 102 
entre a FACOMB/UFG e a empresa Contato Comunicação para a realização do Intermídias. O Conselho 103 
Diretor manifestou discordância em relação à gestão administrativa e financeira protagonizada pela 104 
Contato Comunicação. Discordou-se, ainda, da programação dos fóruns e encontros, que priorizam nomes 105 
do mercado em detrimento de pesquisadores e professores das universidades. A proposta de voltar o foco 106 
para eventos próprios da unidade, com perfis mais acadêmico-científicos, foi aprovada por unanimidade. 107 
Assim, ficou aprovado que a unidade iria figurar como apoio institucional ao III Intermídias e não como 108 
realizadora do evento.  Item 8 da pauta. A conselheira Laura Vilela R. Rezende deu alguns 109 
esclarecimentos sobre o Repositório Institucional da FACOMB. Iniciativa surgida no ano anterior, 110 
participando da comissão estão alguns alunos, além da própria e das conselheiras Luciana Cândida da 111 
Silva, Sônia Cruz Riascos e Lara Lima Satler. A última será substituída pela conselheira Marina Roriz 112 
Cunha em virtude do afastamento para o Doutorado. Opções como repositórios de material científico e 113 
acadêmico estão sendo analisados. Seguindo a fase de implementação, dar-se-á a aprovação do workflow, 114 
visto haver utilizações de formas diferenciadas, áreas e subáreas e particularidades; posteriormente 115 
carrega-se e testa o sistema, em conformidade com os sistemas do CERCOMP. Por fim, monitorar o uso e 116 



melhorá-lo rotineiramente. Feita a adequação para um projeto de pesquisa, integrarão a ação as professoras 117 
Lutiana Casaroli, Mariana Roriz L. da Cunha e Eliany Alvarenga de Araújo, além do acadêmico Rhaydrick 118 
Sandokhan. A ideia foi parabenizada pelos conselheiros, uma vez que a Universidade ficará ainda mais 119 
transparente. Item 9 da pauta. O acordo sobre realocação provisória de atividades de docentes de 120 
Publicidade e Propaganda e de Jornalismo foi esclarecido pelos respectivos coordenadores de cursos, 121 
professores Edson L Spenthof e Lara Lima Satler. Pelo acordo, lido pela conselheira Lara Satler, o docente 122 
Carlos Eduardo Viana Aldighieri Soares permanecerá vinculado formalmente à área de Publicidade e 123 
Propaganda, mas em caráter experimental e provisório estará dispensado das reuniões desta área, mas não 124 
das reuniões do Conselho Diretor. Será acompanhado pela vice-diretora Eliany Alvarenga de Araújo. O 125 
referido professor também atenderá as demandas externas de Publicidade e Propaganda para 2013/2, 126 
completando uma carga horária mínima com as aulas que ministrará nos cursos de Jornalismo e de 127 
Biblioteconomia. Foi ressaltado que não se trata de troca entre docentes, mas troca de oferta de disciplinas. 128 
O coordenador Edson Spenthof comentou que o professor Luiz Signates pretende migrar para o curso de 129 
Publicidade e Propaganda, mas esse pleito não está condicionando à troca pelo professor Carlos Eduardo 130 
Viana Aldighieri Soares. Disse que o Jornalismo aprova a realocação do professor Luiz Signates em 131 
Publicidade e Propaganda apenas quando este curso tiver uma vaga de professor disponível. O acordo 132 
provisório foi aprovado com uma abstenção. Na sequência, o conselheiro Carlos Eduardo Viana Aldighieri 133 
Soares fez uso da palavra para reclamar de certo “movimento de exclusão do professor Cadu”. Ele disse 134 
querer saber a razão do ódio à sua pessoa por parte de alguns professores e alunos, e alegou apreciar outros 135 
valores que não coadunam com a calúnia e a difamação. Esclareceu que há mais de 15 dias comunicou que 136 
não iria coordenar a apresentação dos TCCs de Publicidade e Propaganda, motivado por desafetos. Mesmo 137 
assim, segundo ele, a Coordenação do Curso queria impingir-lhe tal função.  Diante do quadro que lhe soa 138 
hostil, o professor solicitou apoio do Conselho para seu desligamento da área de Publicidade e Propaganda. 139 
Também criticou uma página na rede social do Facebook, pois o conteúdo negativo elaborado por alguns 140 
alunos de Publicidade e Propaganda versa sobre sua pessoa. Assim, o referido professor solicitou 141 
providências administrativas e disse que vai responsabilizar a direção da faculdade caso algum gravame se 142 
sucedesse a ele, operado por um algum discente. Item 10 da pauta. A proposta de criação do curso de 143 
Especialização em Imagem, Olhares e Narrativas foi apresentada pela professora Ana Rita V Fernandes, 144 
que discorreu sobre a metodologia. Ela encaminhará o material ao presidente do Conselho, que repassará a 145 
todos os membros. Segundo a conselheira Lutiana Casaroli, o curso será de fevereiro de 2014 a julho de 146 
2015; 55 vagas; 402 horas de carga horária, sendo 24 horas para cada disciplina; a coordenadora será a 147 
professora Luciene de Oliveira Dias; a subcoordenadora será a professora Lutiana Casaroli; o secretário 148 
será o técnico Rodolfo Fracalossi Paes.   A aula inaugural será em 31/01/14, com o professor Etienne 149 
Samain, da Unicamp.  O projeto e a equipe foram aprovados por unanimidade. Item 11 da pauta. Inclusão 150 
de nova disciplina no PPC de Publicidade e Propaganda, que, na verdade, trata-se de uma adequação, pois 151 
já existe no PPC, no entanto com carga horária e ementa um pouco diferentes. Item aprovado por 152 
unanimidade. Item 12 da pauta.  A aprovação da conselheira Marina Roriz Lousa da Cunha como nova 153 
coordenadora do Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, foi homologada 154 
pelo Conselho. Item 13 da pauta. Alterações no PPC de Biblioteconomia foram solicitadas em 155 
decorrência da frequência com que têm sido demandadas a quebra de pré-requisitos e, também, a fim de 156 
inibir o atraso no curso. A quebra de pré-requisito de “Metodologia da Pesquisa Científica” foi aprovada 157 
por unanimidade. Item 14 da pauta. O presidente do conselho informou sobre os preparativos para a 158 
inauguração do Labicom, dia 28 de agosto ou 3 de setembro. Nos próximos dias serão feitas as mudanças 159 
dos equipamentos e mobiliários. Item 15 da pauta. Projetos de pesquisa e extensão. O conselheiro Nilton 160 
José dos Reis Rocha apresentou o seu projeto de extensão, que foi aprovado pelo plenário. Item 16, outros 161 
assuntos.  Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro Lettieri, lavrei a presente ata que, após lida e 162 
aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste Conselho. 163 


