
Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e doze, reuniram-se em sessão ordinária, às nove horas, 1 
no Labicom – Laboratórios Integrados de Comunicação e Informação, os membros do Conselho Diretor: o 2 
professor Magno Luiz Medeiros da Silva, presidente do conselho, os professores Adriane Geralda Alves do 3 
Nascimento, Alexandre Tadeu dos Santos, Ana Rita Vidica Fernandes, Ângela Teixeira de Moraes, Antônio 4 
Carlos Borges Cunha, Arnaldo Alves Ferreira Júnior, Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares, César Viana 5 
Teixeira, Claudomilson Fernandes Braga, Daiana Stasiak, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, 6 
Edson Luiz Spenthof, Édson Teixeira Álvares Júnior, Eliany Alvarenga de Araújo, Eliseu Vieira Machado 7 
Júnior, Flávia Martins dos Santos, Gardene Leão de Castro Mendes, Janaína Vieira de Paula Jordão, João de 8 
Melo Maricato, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Lara Lima Satler, Laura Vilela Rodrigues 9 
Rezende, Letícia Segurado Côrtes, Lindsay Borges, Lívia Ferreira de Carvalho, Luciano Alves Pereira, 10 
Luciene de Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, Marina Roriz Lousa da Cunha, Murilo Luiz Ferreira, Nilton José 11 
dos Reis Rocha, Pedro Polesel Filho, Rafael Franco Coelho, Ricardo Pavan, Sálvio Juliano Peixoto Farias, 12 
Silvana Coleta Santos Pereira, Simone Antoniaci Tuzzo, Suely Henrique de Aquino Gomes, Tiago Manieri 13 
de Oliveira; os técnicos-administrativos André Roberto Custódio  Neves e Robson Henrique Soares Amorim; 14 
e os representantes acadêmicos José Jair Ramirez Bazan, Heitor Vilela, Vitor Hugo, Lylia Damasceno e Iara 15 
Jardim. Servidores ausentes, mas que apresentaram justificativas constam os docentes Andréa Pereira dos 16 
Santos, Fernanda de Souza Monteiro, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Ferreira Fialho, Kátia 17 
Raquel Bonilha Keller, Luiz Antônio Signates Freitas, Marcelo Henrique da Costa, Maria de Fátima 18 
Garbelini, Rosana Maria Ribeiro Borges, Rubem Borges Teixeira Ramos e Thalita Sasse Fróes. Não 19 
apresentaram justificativa os docentes: Eliani de Fátima Covem Queiroz, Luciana Cândida da Silva, 20 
Marcilon Almeida de Mello, Maria Flora Ribeiro Costa Medeiros, Maria Luisa Martins Mendonça, Maria 21 
Francisca Magalhães Nogueira, Rafael Castanheira P. de Moraes, Solange Maria Franco, Sônia Cruz Riascos 22 
de Andrade e Thomas Roland Hoag. O presidente consultou o conselho sobre a legitimidade da participação 23 
dos alunos, que se apresentaram como representantes discentes. Essa consulta ocorreu em cumprimento ao 24 
disposto no Regimento da UFG, que prevê que os representantes discentes sejam eleitos pelos seus pares. O 25 
discente José Jair R. Bazan esclareceu que o Dacom (Diretório Acadêmico de Comunicação) está sem 26 
diretoria, provisoriamente. Por isso, os estudantes realizam uma reunião na qual se escolheram os 27 
representantes estudantis, ali presentes, para participar da sessão do Conselho Diretor. Não houve nenhum 28 
questionamento quanto à legitimidade da escolha dos representantes. O presidente do conselho justificou a 29 
reunião do conselho acontecer no Labicom, como meio de se conhecer ainda melhor o espaço para, a partir 30 
daí, se estudar uma forma mais otimizada de uso e ocupação, conforme projeto preliminar e em consonância 31 
com as demandas das diversas áreas. Ao iniciar a reunião, com o item 1, o presidente pontuou alguns 32 
informes: citou-se o edital do Proext, uma vez que  a FACOMB tivera projetos contemplados, como o 33 
“Cultura Ecológica Xavante”, coordenado pelo professor Rafael Franco Coelho, e o “Berra Lobo”, sob a 34 
orientação do professor Juarez Ferraz de Maia. O Programa Jovens Talentos também selecionou alunos da 35 
FACOMB. Ainda com frutos colhidos, citou-se o Prêmio Expocom nacional, de grande conquista, pois dos 36 
quatro trabalhos da unidade classificados, dois foram premiados, um sob a orientação da professora Daiana 37 
Stasiak e o outro, da professora Simone Antoniaci Tuzzo. Um dos prêmios é resultado do convênio com a 38 
Secretaria Municipal de Saúde. Sobre o Prêmio Guia do Estudante, o presidente informou e parabenizou os 39 
cursos da FACOMB, que conquistaram Quatro Estrelas (conceito Muito Bom). A professora Letícia 40 
Segurado Côrtes deu informes sobre o Conpeex, que ocorrerá de 22 a 26 de outubro. Lembrou que as 41 
inscrições se encerram em 23 de setembro.  Informou-se, ainda, que haverá uma recepção aos alunos do 42 
curso de Gestão da Informação (GI) na próxima sexta-feira, a partir das 8h30, no auditório da FACOMB. 43 
Além de recepção, haverá uma reunião dos estudantes com os professores que compõem o NDE do curso. 44 
Especialização em Avaliação de Ambientes Informacionais. O coordenador João de Melo Maricato informou 45 
que as inscrições seguem até o dia vinte e oito de outubro. Serão disponibilizadas cinquenta e cinco vagas, 46 
sendo cinco vagas para não pagantes. O presidente do conselho informou que está acontecendo no Cine UFG 47 
a Mostra de Cinema Policial; e, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Café de Ideias, com participação de 48 
importantes palestrantes.  O acadêmico José Jair R. Bazan informou sobre o processo eleitoral acadêmico e 49 
pediu a compreensão dos docentes para que não barrem os alunos ao se apresentarem em sala de aula. 50 
Informou ainda que estão pensando em retomar o Festival Perro Loco. Seguiu-se ao item 2, aprovação de ata 51 
das sessões do Conselho Diretor dos dias 12/06/12 e 30/08/12, que, após retificação nas linhas 16 e 69, foram 52 
aprovadas com uma abstenção.  Item 3, prorrogação de afastamento para pós-graduação do professor  Rubén 53 
Darío Jimenez Cândia. O parecer favorável da área de Relações Públicas, relatado pelo coordenador 54 
Claudomilson F. Braga, foi aprovado com uma abstenção. Item 4, processo de estágio probatório do 55 
professor Arnaldo Alves F. Júnior não foi apreciado. Item 5, processo de estágio probatório da professora 56 
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Lara Lima Satler.  O processo, relatado pela presidente da CAD, professora Divina Eterna V. Marques, foi 57 
aprovado com uma abstenção. Item 6, plano de trabalho em atendimento à alteração de regime de trabalho da 58 
professora Andréa P. Santos, relatado pela   professora  Divina Eterna V. Marques, foi aprovado com uma 59 
abstenção. Inclusão do processo de estágio probatório da professora Marina Roriz Lousa da Cunha, relatado 60 
pela professora Ana Rita Vidica Fernandes, foi aprovada com uma abstenção.   Item 7, alterações de regime 61 
de trabalho das professoras Kátia R. B. Keller e Lara Lima Satler. Aquela pede a redução de DE para 20h e 62 
esta pede a conversão de 40h, que atualmente é provisório, para DE, em caráter definitivo. Essa vaga de DE 63 
passaria, assim, da professora Kátia R. B. Keller, para a professora Lara Lima Satler. Conforme informou a 64 
professora Ana Rita Vidica Fernandes, a decisão de destinar a vaga de DE à professora Lara Satler é 65 
resultado de um acordo já firmado pelo Conselho Diretor, anteriormente. Informou-se que a professora Kátia 66 
R. B. Keller abriu processo requerendo a sua remoção para uma universidade de São Paulo. Aprovado por 67 
unanimidade o parecer da professora Ana Rita Vidica Fernandes, que é favorável às alterações dos regimes 68 
de trabalho. Item 8, redistribuição de servidor técnico-administrativo Arnaldo Ferreira Alves Júnior, que 69 
ocupa o cargo de bibliotecário no IFG, para a UFG (homologação). A redistribuição, aprovada em ad 70 
referendum, foi referendada por unanimidade pelo conselho. Assim, além de professor em regime de 20h, 71 
Arnaldo Ferreira A. Júnior também ocupará o cargo de bibliotecário, com lotação na FACOMB. Item 9, 72 
quebra de pré-requisito de acadêmico de Biblioteconomia (homologação), aprovada por unanimidade. Item 73 
10, 3ª turma da Especialização em Assessoria de Comunicação e Marketing (homologação), aprovada em ad 74 
referendum, foi homologada por unanimidade pelo conselho. Item 11, relatório preliminar das atividades 75 
desenvolvidas nos últimos quatro anos na FACOMB. O presidente apresentou um arquivo em Power Point 76 
em que sintetiza as ações realizadas pela gestão administrativa, abordando a expansão e as conquistas 77 
alcançadas nos últimos anos. Gráficos e quadros ilustraram o crescimento da unidade em diversos setores da 78 
vida acadêmica, com destaque para as informações referentes ao crescimento do número de professores, 79 
estudantes e dos recursos extraorçamentários. Afirmou que deverá enviar esse relatório aos conselheiros, de 80 
modo que as informações contidas no documento possam ser complementadas e/ou retificadas. E 81 
acrescentou tratar-se de um documento importante, pois visa construir a memória documental da FACOMB. 82 
Seguiu-se ao item 12, processo eleitoral para direção da FACOMB: cronograma, comissão eleitoral e 83 
normas. O presidente do conselho esclareceu que o mandato da atual direção se encerra no próximo dia 30 de 84 
setembro. Após essa data, em virtude de vacância do cargo, o reitor nomeará um diretor pró-tempore. 85 
Tradicionalmente, e até por questões operacionais, a Reitoria costuma nomear o vice-diretor, desde que não 86 
seja candidato à reeleição. Sendo assim, a atual vice-diretora Maria de Fátima Garbelini, que não será 87 
candidata, deverá ser nomeada diretora pro tempore. Não houve nenhuma objeção por parte dos 88 
conselheiros. O professor Daniel Christino apresentou as normas das últimas eleições para diretor e vice-89 
diretor da FACOMB, e propôs alguns ajustes e atualizações. As normas foram aprovadas, sem objeções. 90 
Também foi aprovada a comissão eleitoral, constituída pelos seguintes membros: professores Daniel 91 
Christino (Publicidade e Propaganda), José Vanderlei Gouveia (Biblioteconomia), João de Melo Maricato 92 
(Gestão da Informação), Tiago Manieri de Oliveira (Relações Públicas) e Ricardo Pavan (Jornalismo); o 93 
discente José Jair R. Bazan (representante estudantil) e a administradora Tessa M. Lettieri de Faria 94 
(representante dos técnicos-administrativos). Item 13, reorganização das atividades pedagógicas e 95 
administrativas da FACOMB, em conformidade com o Calendário Acadêmico de Reposição 2012. As aulas 96 
vão recomeçar no dia dezessete de outubro, e é necessário redefinir algumas atividades e eventos. A 97 
FEICOM deverá ocorrer na primeira semana de dezembro. Alguns eventos deverão ser redefinidos no 98 
âmbito das Coordenações de Cursos. Item 14, normas complementares de processo seletivo para professor 99 
substituto de Jornalismo (vaga do professor Lisandro Magalhães Nogueira). Aprovadas em ad referendum, 100 
as normas foram homologadas pelo Conselho Diretor. 15, Labicom: projeto original e novas possibilidades 101 
de uso e ocupação. O presidente apresentou o projeto preliminar dos Laboratórios Integrados de 102 
Comunicação e Informação, aprovado anteriormente pelo Conselho Diretor. Explicou que a concepção 103 
pedagógica está centrada em uma perspectiva laboratorial integrada e interdisciplinar. Dessa forma, deve-se 104 
buscar desenvolver projetos que articulem áreas de interesse comum visando dinamizar as práticas 105 
laboratoriais. O Labicom possui quatro núcleos laboratoriais, cada um deles com área de 163,47m2. No total, 106 
são cerca de mil metros quadrados de área construída. O presidente afirmou que, embora mantendo o projeto 107 
original, é possível se estudar algumas adaptações e ajustes quanto à política de uso e ocupação do Labicom. 108 
Por exemplo, pensou-se em levar para o Labicom as Coordenações de Cursos, a Direção e as Secretarias 109 
Administrativa e Acadêmica. Entretanto, esta proposta deverá ser melhor analisada durante os próximos 110 
meses. O professor Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares alertou para a necessidade de se pensar um 111 
laboratório de audiovisual. A professora Eliany Alvarenga de Araújo ponderou-se que também existe mais 112 
um curso na FACOMB: Gestão da Informação. O professor Juarez Ferraz de Maia ressaltou que o prédio foi 113 
construído para os laboratórios dos quatro cursos existentes à época de elaboração do projeto do Labicom. O 114 
presidente do conselho esclareceu que vai enviar aos conselheiros o projeto preliminar do Labicom. O 115 
objetivo é encaminhar uma discussão aprofundada, no âmbito das Coordenações de Cursos, sobre as 116 



possíveis adaptações e ajustes referentes à política de uso, ocupação e implementação do Labicom. Item 16, 117 
Enade 2012. Em novembro, Publicidade e Propaganda e Jornalismo estarão participando do exame nacional. 118 
O presidente alertou os professores quanto ao planejamento e à preparação do Enade. Item 17, projetos de 119 
pesquisa e de extensão. Projeto de extensão “Treinamento de Recursos Humanos nas Bibliotecas do SESC-120 
GO”, apresentado pela professora Eliany Alvarenga de Araújo.  O professor Nilton José dos Reis Rocha 121 
apresentou o projeto de extensão “Portal Berra Lobo – Comunicação e Conhecimento Compartilhados”. O 122 
professor Carlos Eduardo Vianna Aldighieri Soares apresentou o projeto de extensão “Muvuca”. Os projetos 123 
foram aprovados por unanimidade.  A professora Luciene de Oliveira Dias, como coordenadora da CIS, 124 
solicitou aos professores que elaborem o relatório final dos projetos de extensão. Disse que há muitos 125 
projetos cadastrados, mas não finalizados. Item18, lançamento da revista Transmídias. O professor 126 
Alexandre Tadeu dos Santos declarou que a revista finalmente ficou pronta e que deverá ser lançada em 127 
outubro. Item 19, outros assuntos. A professora Luciene de Oliveira Dias solicitou que o Conselho Diretor 128 
discutisse sobre a destinação do espaço onde funcionava a lanchonete Brioche, que é disputado pelo 129 
movimento “Ocupa UFG” e pela Atlética (entidade esportiva dos estudantes da FACOMB). A professora 130 
Luciene O. Dias defendeu que o espaço fosse destinado ao “Ocupa UFG", posição acompanhada pelos 131 
professores Carlos Eduardo V. A. Soares e Nilton José R. Rocha. O estudante Heitor Vilela apresentou 132 
argumentos favoráveis à reivindicação do movimento “Ocupa UFG”. Os professores Daniel Christino 133 
ressaltaram, no entanto, que o espaço deveria ser ocupado pelas entidades representativas dos estudantes, 134 
uma vez que estas possuem a devida legitimidade institucional. O presidente disse que, no ano passado, 135 
havia solicitado ao Cegef que o espaço fosse destinado ao projeto do Museu da Comunicação e Informação. 136 
No entanto, afirmou que iria fazer uma consulta aos professores que participam do projeto do Museu no 137 
sentido de se abrir mão daquele espaço em favor das reivindicações dos estudantes. Afirmou que, caso os 138 
alunos entrassem em um consenso, poderia propor a retirada do projeto do Museu em favor da implantação 139 
de um centro de convivência de uso compartilhado dos alunos. Em virtude do adiantado da hora e da falta de 140 
quórum, não foi possível deliberar sobre esse assunto. Nada mais havendo a tratar, eu, Tessa Monteiro 141 
Lettieri de Faria, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, deverá ser assinada pelo presidente deste 142 
conselho e por mim subscrita.   143 


