
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e oito, reuniram-se em sessão ordinária, 
às 14h30, em sala de aula da FACOMB, os membros do Conselho Diretor: professor 
Magno  Luiz  Medeiros  da  Silva,  presidente  do  Conselho,  professores  Ana  Carolina 
Rocha  Pessoa  Temer,  Angelita  Pereira  de  Lima,  Daniel  Christino,  Divina  Eterna  V. 
Marques,  Goiamérico  Felício  Carneiro  dos  Santos,  José  Vanderlei  Gouveia,  Juarez 
Ferraz de Maia, Lisandro Maqalhães Nogueira, Luiz Antonio Signates Freitas, Maria de 
Fátima Garbelini, Maria Luiza Martins Mendonça, Rosana Maria Ribeiro Borges, Ruben 
Dario  Jiménez  Candia,  Silvana  Coleta  Santos  Pereira,  Suely  Henrique  de  Aquino 
Gomes, Tiago Mainieri de Oliveira, Thomas Roland Hoag, Arnaldo Alves Ferreira Júnior, 
Caroline Magalhães Pereira, Cícero Josinaldo da Silva Oliveira, Denize Daudt Bandeira, 
Henrique Bezerra de Araújo, Lara Lima de Oliveira Paiva, Laura dos Santos Tavares, 
Lillian Bento de Souza, Luciana Pereira dos Santos Fernandes, Tatiane Dias Pimentel; 
representante  dos  servidores  técnico-administrativo,  Thomaz  Rodrigues  Santana; 
representantes estudantis, Alessandra David dos Santos, Guilherme Margonari Fausto 
de Souza e Henrique Bernardes de Souza Alves. O presidente do Conselho justificou o 
caráter  experimental  de  realização  da  sessão  em sala  de  aula,  com o  objetivo  de 
proporcionar uma maior interação entre os membros do Conselho. No entanto, a maioria 
das pessoas posicionou-se favorável à realização das sessões no auditório da unidade, 
por conta da climatização do ambiente. O presidente iniciou a reunião, com a aprovação 
da ata do dia 07/08/2008, com uma abstenção, da professora Suely Henrique de Aquino 
Gomes. No item 2 da pauta (Informes), o presidente afirmou que as aulas não seriam 
dispensadas por conta do Festival Perro Loco, mas que recomendava aos professores 
que incentivem os alunos a participarem das atividades do evento. Sobre o II Encontro 
de Pesquisa em Comunicação e  Cidadania,  ficou acordado que as aulas do Mestrado 
seriam  dispensadas,  para  viabilizar  a  participação  dos  alunos  no  evento.  À 
oportunidade,  o  presidente  informou  que  será  servido  um  café  da  manhã  de 
confraternização  dos  pesquisadores  e  participantes  do  encontro.  Informou,  ainda, 
acerca da reunião que tivera com o magnífico reitor, professor  Edward Madureira Brasil, 
e  com o pró-reitor de Administração e Finanças (PROAD), professor Orlando Afonso 
Valle  do  Amaral, com a  participação  dos  coordenadores  de  cursos e  representante 
estudantil. Durante a reunião, a direção da Facomb entregou à Reitoria um documento 
que  sintetiza  as  demandas  prioritárias  da  FACOMB.  Acrescentou  que,  se  qualquer 
membro  do  Conselho  desejar,  pode  solicitar  uma  cópia  do  documento  entregue  à 
Reitoria. Continuando, o professor comunicou que algumas demandas também foram 
encaminhadas  ao  CEGEF,  como  uma  antena  de  wireless,  toldo  no  acesso  ao 
estacionamento  da  FACOMB  para  proteção  contra  as  chuvas  e  o  sol,  projeto 
arquitetônico de laboratórios,  solicitação de análise da água dos bebedouros. Ainda, 
informou sobre o intercâmbio com a Universidade de Iowa, um convênio de mobilidade 
acadêmica.  Um grupo virá  à  FACOMB,  no  período de 24 a  26  de  novembro,  para 
estudar  a  possibilidade  de  se  firmar  o  referido  convênio.  Como  representante  da 
FACOMB, foi sugerido e aprovado o nome do professor Tiago Mainieri de Oliveira, e 
também da  professora  Suely  Henrique  de  Aquino  Gomes.  Sobre  a  substituição  do 
professor Juarez Ferraz de Maia na representação da Câmara de Extensão e Cultura, o 
Conselho  aprovou,  por  unanimidade,  a  indicação  do  professor  Lisandro  Magalhães 
Nogueira. A professora Suely Henrique de Aquino Gomes solicitou incluir na pauta a 
Licença para Capacitação do professor José Vanderlei Gouveia, que será realizada em 
uma instituição na Espanha. O pedido de licença foi  aprovado por unanimidade. Em 
Informes, a professora Tatiane Dias Pimentel convidou os presentes para o lançamento 
do  livro  de  sua autoria  e  da  professora  Silvana Rodrigues Monteiro  –  “Reflexos  do 
Cotidiano – Crônicas”.  O professor  Juarez Ferraz de Maia lembrou as apresentações 
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dos  Trabalhos  de  Conclusão  de  Curso  (TCCs),  solicitando  que  os  professores 
informassem os dias que não poderiam participar. Pediu atenção quanto às normas e 
procedimentos, a fim de se evitar  atropelos e remarcações. A professora Maria Luiza 
Martins Mendonça solicitou que o Laboratório de Biblioteconomia desse respaldo na 
organização dos arquivos dos TCCs, e lembrou a necessidade de postular sobre os 
direitos  autorais  para  eventual  disponibilização  dos  trabalhos.  O  representante  dos 
discentes, Guilherme Margonari Fausto de Souza, divulgou o torneio de futebol, evento 
que  marcará  o  encerramento  da  gestão  do  Diretório  Acadêmico  de  Comunicação 
(Dacom),  em 22/10/08,  no  período  matutino.  O  servidor  Tomaz  Rodrigues  Santana 
lembrou  a  chegada  do  fim  de  ano,  com  isto  a  possibilidade  de  progressão  dos 
servidores,  por  mérito,  no  próximo  ano.  O  presidente  do  Conselho  informou  que  a 
servidora  Tessa  Monteiro  Lettieri  de  Faria  ficará  responsável  pelas  atas  e  pelo 
encaminhamento  da  avaliação  dos  professores  pelos  discentes,  respondendo  pelo 
agendamento  com  os  professores.  No  item  3  da  pauta,  o  professor  Magno  Luiz 
Medeiros da Silva aludiu aos valores de custeio e ao documento referente às despesas 
da FACOMB. Informou que no dia 03/10/09, quando assumiu a direção da unidade, 
havia um saldo de R$ 261,00 (recursos de capital). Quanto aos recursos de custeio, 
havia um saldo de R$ 23.000,00, sendo autorizado o repasse de R$ 3.000,00 para cada 
Coordenação de Curso,  a  fim de descentralizar  as  decisões sobre  as  despesas da 
unidade  com  passagens  e  diárias  em  eventos  científicos.  Sobre  as  aquisições  de 
material permanente, o presidente esclareceu que já foi empenhada a solicitação de 40 
cadeiras. Para o segundo pedido de cadeiras, afirmou que solicitará recursos ao pró-
reitor de Administração e Finanças, professor  Orlando Afonso Valle do Amaral, para a 
aquisição de mais  60 cadeiras para o Laboratório  de Redação Informatizada. Neste 
ponto, a professora Maria Luiza Martins Mendonça interveio: como cada curso havia 
feito uma solicitação, seria necessário averiguar a origem dos pedidos. Seguiu-se ao 
item 4 da pauta, no qual se discutiu o projeto de reforma do Estúdio de Rádio e TV. 
Como este ainda não atende às necessidades laboratoriais, estava sendo refeito pelo 
CEGEF e, tão logo fique pronto, será apresentado a todos. A professora Rosana Maria 
Ribeiro  Borges  disse  que  é  o  mesmo  projeto  trabalhado  anteriormente,  apenas 
contempla  algumas  intervenções.  Passou-se  ao  item  5,  em  que  se  abordou  as 
parcerias, programação e infra-estrutura física e tecnológica da TV UFG. Informou-se 
que o sistema de transmissão está em processo de licitação, e que a TV funcionará no 
3º andar do prédio das faculdades de Administração, Ciências Econômicas e Ciências 
Contábeis,  no  Campus  Samambaia.  Cada  coordenação  poderá  ter  um  interlocutor 
(representante) da Facomb no projeto TV UFG. Pelo curso de Relações Públicas, foi 
indicado o nome da professora Divina Eterna V. Marques. O presidente informou que foi 
feita  uma proposta  de  programação,  ainda em fase de  discussão e  alterações.  Foi 
colocada  uma  preocupação  de  como  os  docentes  fariam  o  acompanhamento  dos 
discentes,  se  a  programação  ficará  somente  a  cargo  dos  três  novos  servidores  da 
Fundação  RTVE.  Esta  questão  deverá  ser  rediscutida  no  âmbito  da  FACOMB.  Na 
seqüência, item 6, discutiu-se o projeto de reforma do Laboratório de Biblioteconomia 
(E-Labore),  cujo  projeto  foi  concluído  pelo  Cegef.  A  professora  Suely  apresentou 
detalhes do projeto.  O outro ponto refere-se às normas de apresentação dos TCCs. 
Quanto  às  deficiências  na  apresentação  dos  trabalhos  dos  alunos,  foi  solicitada  a 
colaboração do E-Labore, inclusive para a disponibilização de um guia online. Seguiu-se 
a sugestão de colocá-lo no próprio site da UFG, oportunizando abranger os alunos de 
educação a distância (EAD). Outra dificuldade apontada foi a saída da servidora técnica-
administrativa,  Cecília  Moreno,  do  laboratório.  Em seguida,  entrou-se  no  item 7  da 
pauta,  no qual  se  abordou questões pedagógicas  e de  infra-estrutura do REUNI.  O 
presidente do Conselho declarou estar perplexo com a perda de recursos por conta da 
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falta de apresentação de uma proposta robusta ao projeto  do Reuni.  Afirmou que a 
FACOMB  fez  um  projeto  extremamente  tímido,  aquém  das  reais  necessidades  e 
demandas.  Não foram solicitadas edificações e nem reformas, além de um reduzido 
pedido  de  equipamentos.  O professor  Daniel  Christino  justificou  que não houve  um 
detalhamento dos gastos. A professora Maria Luiza Martins Mendonça questionou se 
teria uma rubrica para cada item, e se os R$ 5.000,00 mensais projetados com base em 
matrículas  seriam  efetivados.  Neste  ponto,  o  presidente  do  Conselho  repassou  o 
conteúdo  de  sua  conversa  com  o  reitor.  Segundo  ele,  não  há  mais  como  pleitear 
recursos  adicionais  do  REUNI,  mas  a  unidade  poderá  solicitar  recursos  do  próprio 
orçamento  da  UFG.  Neste  caso,  a  FACOMB  deverá  apresentar  uma  proposta  de 
construção  de  um  prédio  para  abrigar  os  Laboratórios  Integrados  da  unidade.  Na 
sequência,  entra-se  no  item  8,  Laboratórios  de  Informação  e  Comunicação.  O 
presidente detalha a idéia do projeto, segundo o qual cada curso/habilitação disporá de 
uma  sala  no  novo  prédio  para  se  montar  o  seu  laboratório  específico.  Para  tanto, 
deverão  ser  elaborados  os  projetos  pedagógico  e  arquitetônico  dos  Laboratórios 
Integrados.  Após  discussão  estabeleceu-se  que  na  sexta-feira,  dia  07/11/08,  será 
encaminhado por cada coordenação de curso o nome de um responsável pelo projeto. 
Na sequência,  item 9,  sobre  abertura  de  concursos públicos  para  professor  efetivo, 
esclareceu-se o motivo dos cursos receberem professores atribuindo-se à ampliação do 
número de matrículas. Em um primeiro momento, serão contratados sete professores, 
com recursos do REUNI. A solicitação de abertura de concurso já está na PRODIRH, 
faltando,  porém,  o  encaminhamento  das  normas  complementares.  Devem  ser 
encaminhadas até amanhã dia 06/10. O quadro de professores substitutos “não legais” 
será convertido em vagas para a contratação de professores equivalentes. Foi acatada 
a sugestão do diretor da unidade, 17 professores de 20 horas, sendo 4 de RP, 4 de PP, 
4 de Jornalismo 4 e 4 de Biblioteconomia. O outro professor, provavelmente da área de 
Planejamento Gráfico, transitaria entre estes cursos. Em 2009 será possível continuar 
com 6 professores substitutos, para preencher situações previstas na legislação da UFG 
(substituições legais). A seguir, item 10 da pauta, abordou-se a criação de novos cursos 
de  especialização.  A  professora  Ana  Carolina  Rocha  Pessoa  Temer  apresentou  a 
proposta  de  criação  do  curso  “Docência  no  Ensino  Superior  em  Comunicação”, 
aprovado com 23 votos favoráveis, e também do curso “Comunicação e Saúde”, com 
aprovação de 22 votos.  Seguiu-se a aprovação do regimento dos respectivos cursos 
com 19 votos a favor e 2 abstenções. No item 11, regulamento da política de estágio em 
Publicidade e Propaganda, a professora Laura dos Santos Tavares, coordenadora de 
Estágios em PP, colocou a necessidade de acompanhamento dos estagiários, a partir 
do  5º  período,  nos  locais  da  prática,  averiguando  caso  a  caso.  O  regulamento  foi 
aprovado com 20 votos  favoráveis.  No item 12,  aprovou-se,  com 20 votos,  a  nova 
composição da Comissão de Avaliação Docente (CAD):  professora Divina Eterna V. 
Marques, presidente; professoras Rosana Maria Ribeiro Rocha e Angelita Pereira de 
Lima,  membros,  e  professor  Tiago  Mainieri  de  Oliveira,  suplente.  Os  itens  13 
(Planejamento  2009:  Plano  de  Gestão  Estratégica  da  FACOMB),  14  (Propostas  de 
Revisão do RCGC) e 15 (Transferência de recursos residuais do projeto “Doutores da 
Bola”  para  o  fundo FACOMB) foram retirados da  pauta.  Finalmente,  no  item 16 da 
pauta, foi homologada a aprovação  ad referedum  do relatório semestral  referente ao 
afastamento  da  professora  Lindsay  Borges  para  cursar  o  Doutorado.  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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