
CONVOCAÇÃO

O diretor da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia/UFG, professor Magno Medeiros, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os membros do Conselho Diretor – docentes, representantes 
técnico-administrativos e estudantis – para uma reunião a realizar-se no dia 9 de dezembro de 2011 (sexta-
feira), das 9h30 às 12h, no auditório da unidade, para deliberarem sobre os temas da pauta abaixo:

1 – Informes:
• Churrasco e show de confraternização natalina da Facomb;
• Publicação de notas e frequências das disciplinas 2011/2;
• Edital do processo seletivo do Mestrado;
• Concursos para professores em andamento;
• Preenchimento do SICAD;
• Ampliação e readequação do estacionamento;
• Publicação dos livros “Mídia, cidadania e poder” e “Célebre Sociedade”
• Outros informes.

2 – Aprovação da ata da sessão do Conselho Diretor do dia 11/11/11;
3 – Estágio probatório: Prof. Tiago Mainieri de Oliveira;
4 – Estágio probatório: Profa. Ana Rita Vidica Fernandes;
5 – Progressão horizontal: Prof. Luiz Antônio Signates Freitas;
6 – Homologação do resultado do processo seletivo para professor substituto de Jornalismo;
7 – Oferta de disciplinas de verão;
8 – Oferta de disciplinas para 2012/1 (NC, NE e NL);
9 – Licença capacitação: Profa. Divina Eterna Vieira Marques (homologação);
10 – Reestruturação e criação de novos laboratórios;
11 – Semana do Calouro 2012;
12 – Planejamento pedagógico e administrativo 2012;
13 – Composição da comissão coordenadora dos TCC 2012;
14 – Composição da comissão de elaboração de minuta de resolução sobre a política interna de afastamentos 
para pós-graduação;
15 – Composição da comissão  de elaboração de minuta de resolução sobre a política interna de concessão de  
viagens para participação em eventos;
16  –  Composição  da  comissão   de  elaboração  de  minuta  de  resolução  sobre  normas  pedagógicas  e  
administrativas da unidade acadêmica;
17 – Composição da comissão  de elaboração de minuta de resolução sobre política de uso do Labicom;
18 – Proposta de convênio Facomb/Funape;
19 – Autoavaliação institucional da unidade acadêmica;
20  –  Projetos  de  pesquisa:  “Por  uma  poetização  da  cultura  da  mídia:  linguagens,  sensações,  saberes  e  
proposições  para  entender  o espírito  do nosso tempo”  e  “Poéticas  da mídia:  imagens e representações” 
(Goiamérico Felíco C. Santos); “Influências da mídia na inserção da mulher no mercado informal: mulher,  
cidadania  e  trabalho”  e  “Bases  epistemológicas  do  jornalismo  como  atividade  da  comunicação”  (Ana  
Carolina R.P. Temer)
21 – Outros assuntos.
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