
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, 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 Adriane Geralda Alves do 
Nascimento, Alexandre Tadeu dos Santos, Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita Vidica Fernandes, 
Ângela  Teixeira  de  Moraes,  Andréa  Pereira  dos  Santos,  Arnaldo  Alves  Ferreira  Junior,  César  Viana 
Teixeira,  Claudomilson  Fernandes  Braga,  Daiana  Stasiak,  Divina  Eterna  V.  Marques,  Edson  Luiz  
Spenthof, Édson Teixeira Álvares Júnior, Flávia Martins dos Santos, Gardene Leão de Castro Mendes, 
Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Janaína Ferreira Fialho, Janaína Vieira de Paula Jordão, José 
Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, Lara Lima Satler, Laura Vilela Rodrigues Rezende, Letícia 
Segurado  Côrtes,  Lindsay  Borges,  Lisandro  Magalhães  Nogueira,  Luciano  Alves  Pereira,  Luciene  de 
Oliveira Dias, Lutiana Casaroli, Marcelo Henrique da Costa, Marcilon Almeida de Mello, Maria de Fátima 
Garbelini, Maria Flora Ribeiro Costa Medeiros, Maria Luiza Martins Mendonça, Murilo Luiz Ferreira,  
Nilton José dos Reis Rocha, Pedro Polesel Filho, Rafael Castanheira P. de Moraes, Rafael Franco Coelho,  
Rodrigo Cássio Oliveira, Rosana Maria Ribeiro Borges, Ricardo Pavan, Rubem Borges Teixeira Ramos, 
Sálvio Juliano Peixoto Farias, Simone Antoniaci Tuzzo, Solange Maria Franco, Suely Henrique de Aquino 
Gomes,  Thalita Sasse  Fróes e Tiago Manieri  de  Oliveira;   os  técnicos-administrativos André Roberto  
Custódio   Neves  e  Robson  Henrique  Soares  Amorim;  a  representante  do  mestrado  Lívia  Marques.  
Servidores ausentes, mas que apresentaram justificativas constam os docentes Eliani de Fátima Covem 
Queiroz,  Eliseu  Vieira  Machado  Júnior,  João  de  Melo  Maricato,  Kátia  Raquel  Bonilha  Keller,  Luiz  
Antônio Signates Freitas, Maria Francisca Magalhães Nogueira, Silvana Coleta Santos Pereira  e Thomaz 
Rodrigues  Santana.  Não  apresentaram justificativas  os  professores  Carlos  Eduardo  Vianna  Aldighieri 
Soares, Daniel Christino, Eliany Alvarenga de Araújo, Fernanda de Souza Monteiro, Lívia Ferreira de  
Carvalho, Luciana Cândida da Silva e Thomas Roland Hoag. Abrindo a sessão ordinária, o presidente 
iniciou a reunião com os informes. Convidou os novos professores a se apresentarem: Gardene Leão de 
Castro Mendes, Ricardo Pavan e César Viana Teixeira. Informou que a cerimônia de colação de grau dos  
cursos de Biblioteconomia e Publicidade e Propaganda ocorrerá no dia sete de março, e de Jornalismo e  
Relações Públicas será realizada no dia quatorze de maço. Sobre o andamento dos serviços de construção  
do estacionamento, informou que a obra está atrasada. No entanto, segundo o diretor do CEGEF, Marco  
Antônio de Oliveira, a parte frontal do estacionamento deverá ser concluída em trinta dias, e a conclusão  
da obra até final de julho. Há de se ter paciência, haja vista a dificuldade de estacionar durante o período 
das aulas. Quanto à Semana de Integração Calouro-Veterano, iniciada nesta segunda-feira, o presidente  
apresentou uma síntese da programação. Distribuiu-se o folder “FACOMB em Números”, que apresenta 
alguns  dados  importantes  da  unidade  acadêmica  nos  últimos  anos.  O  professor  Lisandro  Magalhães 
Nogueira convidou os colegas para o início da temporada do Cine UFG, no dia oito de março, quando  
haverá uma palestra com o diretor Cacá Diegues. O presidente informou que os recursos do Edital Propós,  
no  valor  de  R$  40  mil,  já  foram liberados  e  deverão  beneficiar  o  Programa  de  Pós-Graduação  em 
Comunicação. Acrescentou que esse edital tem duplo objetivo: desenvolver  a pesquisa “Mídia, cidadania e  
direitos  humanos”,  coordenado  pelo  professor  Magno  Medeiros,  e  fortalecer   o  Mestrado  da  
FACOMB/UFG. Informes da Adufg, espaço aberto a pedido da professora Rosana, que, no momento, não  
estava presente. O professor Goimérico Felício Carneiro dos Santos afirmou que o processo seletivo do 
Mestrado em Comunicação contou com 97 candidatos e foi realizado com tranquilidade. Houve apenas um 
recurso, normal em um processo seletivo. Segundo ele, esse sucesso é fruto do trabalho exaustivo de uma  
comissão,  que  elaborou  um  roteiro  extremamente  explicitado.  Acrescentou  que  foram  apresentados 
projetos  de  peso.  Processo  seletivo  da  Especialização  em  Assessoria  de  Comunicação  e  Marketing.  
Segundo a professora Simone Antoniaci Tuzzo, inscreveram-se 86 candidatos. As matrículas da segunda 
turma têm início hoje, e as aulas começam em março. Convidou a todos para a aula inaugural do curso, que 
será no auditório da FACOMB, às 18h30, dia dezesseis de março. Outros informes. O professor Marcelo 
Henrique da Costa informou que,  lamentavelmente,  por atraso da PROEC no envio de documentos, o  
Projeto de Inclusão Digital deixou de ganhar os recursos de duzentos mil reais, retornando o valor para o 
Tesouro da União. O professor Ruben Ramos informou que no dia oito de março, às quatorze horas, no 
SESI, Casa da Indústria, acontecerá uma palestra sobre o profissional bibliotecário. Seguiu-se ao item 2 da 
pauta. Aprovação da ata da sessão do Conselho Diretor do dia nove de dezembro de dois mil e onze, com 
uma abstenção. Item 3, afastamento do professor Lisandro Magalhães Nogueira para assunção de cargo no  
Governo do  Estado.  O referido  docente  esclareceu  que  o  Centro  Cultural  Oscar  Niemeyer  dispõe  de 
espaços para seminários e acredita na importância deste intercâmbio. Este processo, discutido na área de  
Jornalismo e relatado pela professora Luciene de Oliveira Dias, foi aprovado com uma abstenção.   Item 4, 
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relatório final de afastamento para pós-doutorado do professor  Goiamérico Felício Carneiro dos Santos.  
Conforme  parecer  da  professora  Ana  Carolina  Rocha  Pessoa  Temer,  o  processo  foi  aprovado  por 
unanimidade.  Seguiu-se  aos  processos  de estágio  probatório.  Item 5,  estágio  probatório  da  professora 
Simone Antoniaci Tuzzo, relatado pelo professor Tiago Mainieri de Oliveira. Item 6, estágio probatório do 
professor João de Melo Maricato, relatado pela professora Divina Eterna Vieira Marques. Item 7, estágio  
probatório do professor Claudomilson Fernandes Braga, relatado pela professora Lindsay Borges. Item 8,  
estágio probatório da professora Letícia Segurado Côrtes, relatado pela professora Lindsay Borges. Item 9,  
estágio  probatório da professora  Luciana  Cândida da Silva,  relatado pela  professora  Ana  Rita  Vidica  
Fernandes. Item 11, estágio probatório do professor Marcilon Almeida de Melo, relatado pela professora  
Divina Eterna Vieira Marques. Itens 5, 6, 7, 8, 9 e 11 foram aprovados por unanimidade. Item 10, estágio 
probatório da professora Luciene de Oliveira Dias, não foi apreciado. Item 12, alteração de carga horária 
do professor Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, conforme relato da professora Divina Eterna Vieira  
Marques, as atividades foram devidamente cumpridas, logo, processo aprovado por unanimidade. Item 13, 
progressão horizontal  da  docente Maria  Francisca M.  Nogueira para o nível  II  da classe  de professor 
adjunto,  relatado  pela  professora  Lindsay  Borges.  Item 14,  progressão  horizontal  da  docente  Lutiana 
Casaroli para o nível II da classe de professor assistente, relatado pela professora Divina Eterna Vieira  
Marques. Itens 13 e 14 foram aprovados por unanimidade. A presidente da CAD, professora Divina Eterna  
Vieira Marques, alertou aos professores a olharem as resoluções de 2001 e 2009 sobre estágio probatório e  
progressão horizontal. Também esclareceu que a produção intelectual só não é exigida do professor vinte 
horas. Assim, quem está em cargo de diretoria não precisa de sala de aula, mas necessita da produção. Item  
15, requerimento de exercícios domiciliares da acadêmica Marielle A. S. Santana. O relator,  professor  
Claudomilson Fernandes Braga, esclareceu que não se tratava de negar o direito à aluna, mas a questão é  
delicada porque a discente solicitou esse direito alguns meses após o início das aulas. O presidente do 
conselho esclareceu que este processo está no Conselho em grau de recurso. Após sugestão de ajustar a  
nomenclatura aula/encontro, o parecer indeferindo a solicitação da aluna foi aprovado com uma abstenção. 
Incluiu-se, a pedido da professora Simone Antoniaci Tuzzo, a parceria UFG/UFRJ (“Projeto Casadinho”),  
para  desenvolvimento  do projeto de pesquisa "Bases epistemológicas  da leitura  crítica da mídia”,  sob  
coordenação da professora Simone Antoniaci Tuzzo e vice-coordenação da professora Ana Carolina Rocha  
Pessoa Temer, e participação do professor Tiago Mainieri de Oliveira. Parceria e projeto aprovados por 
unanimidade.  Item 16,  composição  de  Comissão  Organizadora  da  Feicom 2012.  Foram indicadas  as 
professoras Kátia Bonilha Keller e Adriane Alves do Nascimento. As demais adesões a esta comissão  
serão aguardadas pelo diretor até a próxima sexta-feira. O professor José Vanderlei Gouveia manifestou 
seu desagrado em relação aos eventos, que acabam por se tornar desintegrados. Ele acredita que deve ser 
pensada numa distribuição melhor  ao longo do ano.  A professora  Rosana Maria  R.  Borges  sugeriu a 
realização conjuta de dois eventos: Feicom e Intermídias. Essa sugestão foi acatada sem objeções. Quanto 
aos seminários do Mestrado, estes continuam em outubro. Item 17, composição de Comissão Organizadora  
do Intermídias 2012, que realização ocorrerá nos dias 28 e 29 de junho. Foram sugeridos os professores  
César Viana Teixeria e Kátia Raquel Bonilha Keller. Item 18, composição de Comissão Organizadora do 
Museu da Comunicação e  Informação.  Manifestaram interesse  nessa  comissão  os  professores  Solange 
Maria  Franco  e  César  Viana  Teixeira.  O  presidente  informou  que  o  projeto  do  museu  conseguiu  a  
aprovação de recursos no valor de cento e cinquenta mil reais, provenientes de emenda parlamentar da 
senadora Lúcia Vânia.  Prestou informações sobre o projeto e as estratégias para o desenvolvimento do  
projeto,  que possui  duas  vertentes:  museu físico,  com disponibilização de acervo histórico material,  e  
museu virtual, com sistema de busca do acervo digitalizado. Outros professores que queiram integrar uma 
dessas comissões podem procurar a direção da unidade. A professora Sueli Henrique de Aquino Gomes  
informou que estão realizando oficinas do ambiente Moodle, e quem desejar participar poderá enviar um e-
mail solicitando sua inscrição. O site poderá ser acessado: ead.facomb.ufg.br. Itens 19 e 20. Como nem 
todos os docentes entregaram os planos de trabalho e os planos de ensino de disciplina, foram apresentados  
e aprovados apenas o de alguns professores, concomitantemente aos processos já analisados pela CAD. Da 
área de Publicidade e Propaganda, foram aprovados os planos de trabalho dos seguintes docentes: Janaína  
Vieira de Paula Jordão,  Lara Lima Satler,  Kátia Raquel  Bonilha Keller,  Alexandre Tadeu dos Santos, 
Letícia Segurado Côrtes e Marcilon Almeida de Melo, além do plano do professor Goiamérico Felício 
Carneiro  dos  Santos,  este  aprovado  no  item 12.  Da  área  de  Relações  Públicas,  todos.   Da  área  de  
Jornalismo,  não houve aprovação.  Da  área de Biblioteconomia,  apenas  dos professores  João de Melo  
Maricato e Luciana Cândida da Silva, que foram aprovados junto com os processos, itens 6 e 9. Item 20,  
aprovação dos Planos de Ensino de Disciplina 2012/1.  Da área de Publicidade e Propaganda:  Janaína 
Vieira de Paula Jordão,  Lara Lima Satler,  Kátia Raquel  Bonilha Keller,  Alexandre Tadeu dos Santos, 
Marcilon Almeida de Melo, Eliseu Vieira Machado Junior e Thalita Sasse Fróes. Da área de Relações  
Públicas:  Edson  Teixeira  Álvares  Júnior,  Claudomilson  Fernandes  Braga,  Simone  Antoniaci  Tuzzo, 
Daiana Stasiak, Adriane Geralda Alves do Nascimento, Rafael Franco Coelho e Flávia Martins dos Santos.  
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Das áreas de Jornalismo e Biblioteconomia, não houve aprovação, pois não foram apresentados. Item 21,  
aprovação dos SICAD 2011. Da área de Publicidade e Propaganda: Janaína Vieira de Paula Jordão, Lara 
Lima  Satler,  Kátia  Raquel  Bonilha  Keller,  Alexandre  Tadeu  dos  Santos,  Letícia  Segurado  Côrtes  e  
Marcilon Almeida de Melo, Eliseu Vieira Machado Junior, Ana Rita Vidica Fernandes, Magno Medeiros,  
Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, Thalita Sasse Fróes, Murilo Luiz Ferreira e Marcelo Henrique a  
Costa. Da área de Relações Públicas, todos. Da área de Biblioteconomia, apenas João de Melo Maricato e  
Luciana Cândida da Silva, que foram aprovados junto com os processos, itens 6 e 9. Da área de jornalismo, 
não foram apresentados. O coordenador de Jornalismo, professor Juarez Ferraz de Maia, informou que no 
dia seguinte haverá reunião de área, oportunidade em que todos serão entregues. Item 22 - Planejamento  
Pedagógico  e  Administrativo:  eixos  norteadores  2012.  O  presidente  do  conselho  elencou,  dentre  as  
diversas  prioridades,  a  conclusão do LABICOM, bem como a busca de recursos  para  se  estruturar  o  
referido complexo laboratorial. Pontuou ainda a conclusão do estacionamento, a adaptação e reestruturação  
dos  laboratórios,  inclusive  com  desmembramentos,  a  instalação  das  placas  de  sinalização,  o 
desenvolvimento do projeto do Museu da Comunicação e Informação, a criação e aprovação de normas  
internas  referentes  aos  cinco  Grupos  Temáticos  do  Planejamento  Pedagógico  e  Administrativo,  o 
fortalecimento  e  consolidação  do  Mestrado,  o  fortalecimento  e  consolidação  da  Especialização,  a  
publicação de livros, a ampliação da produção intelectual, a melhoria do índice de titulação, a ampliação de 
participações em editais. Item 23 - Planejamento Pedagógico e Administrativo: encaminhamentos acerca  
dos Grupos Temáticos  (TCC,  normas  pedagógicas  e  administrativas,  afastamento  para  pós-graduação,  
viagens para participação em evento e Labicom e demais laboratórios). O professor Edson Luiz Spenthof, 
em nome do GT,  propôs um cronograma mais elástico de discussões sobre as normas internas do Labicom 
e dos demais laboratórios: em março todos os cursos discutem sobre o Labicom; abril, discussão conjunta 
por  todos os  cursos;  a  partir  de  maio,  retomada  das  discussões  sobre  os uma  política  permanente  de 
laboratórios.  O presidente do conselho propôs o seguinte encaminhamento: os grupos temáticos mandarão 
as propostas de normas internas à direção, que as encaminhará a todos os professores e servidores técnico-
administrativos.  Esses  documentos  serão  discutidos  em reuniões  de  área,  e,  posteriormente,  em uma  
reunião geral, que ocorrerá no dia 16 de março. Em seguida, os documentos serão apreciados em reunião  
do Conselho Diretor do dia 20 de março.    A professora Suely Henrique Aquino Gomes propôs uma 
discussão sobre o regime de trabalho de 20h. Argumentou que cada coordenação tem tentado solucionar 
individualmente  os  problemas  decorrentes  desse  regime,  mas  que  a  questão  merece  uma  reflexão 
aprofundada. Há necessidade de se avaliar esse regime de trabalho, pois há uma resolução que permite a 
ascensão deste docente para o regime de dedicação exclusiva. Sugeriu-se uma audiência com o professor  
Jeblin Abraão, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos, pois já deve haver alguns 
pontos norteadores desta discussão. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges pontuou a urgência quanto 
à definição de um coordenador para o estúdio de RTV. Foi sugerido o nome dos professores Eliani de 
Fátima Covem Queiroz ou Alexandre Tadeu dos Santos para ocupar essa coordenação. Item 24, projetos de 
extensão:  VI  Café  com Leitura  e  o  Ciclo  de  palestras  e  workshops  sobre  tecnologias,  equipamentos,  
produtos e serviços de informação, sob coordenação da professora Andréa Pereira dos Santos. Projeto de 
pesquisa: “Relações Públicas no cerrado brasileiro – trajetória das RP na Universidade Federal de Goiás”,  
sob  coordenação  do  professor  Tiago  Mainieri  de  Oliveira.    Projeto  de  pesquisa  “Intervenções  
Fotográficas”, os projetos de extensão “Em Galeria”, “Troca Foto” e “Fotografe”, sob coordenação da  
professora Ana Rita Vidica Fernandes. Projeto de pesquisa “Tendências e possibilidades de ampliação do  
sistema de pós-graduação em universidades públicas de Goiás: estudo cientométrico a partir do quadro de 
professores e de sua produção científica”, sob a coordenação do professor João de Melo Maricato. Parceria  
UFG/UFRJ e projeto de pesquisa “Bases epistemológicas da leitura crítica da mídia”, sob coordenação da  
professora Simone Antoniaci Tuzzo, vice-coordenação da professora Ana Carolina Rocha Pessoa Temer e 
participação do professor Tiago Mainieri de Oliveira. Projeto de pesquisa “Estratégias das marcas para o  
desenvolvimento de projetos de Comunicação eficazes e inovadores na contemporaneidade”, e o projeto de  
extensão e cultura “Projeto Encontros Publicitários”, sob coordenação da professora Kátia Raquel Bonilha 
Keller.  Todos  estes  projetos  foram aprovados por  unanimidade.  Item 25,  outros  assuntos.  Não houve 
inclusão de outros assuntos.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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