
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e oito, reuniram-se em sessão ordinária, às oito horas e 
trinta minutos, no auditório da FACOMB, os membros do Conselho Diretor: O professor Magno Luiz 
Medeiros da Silva, presidente do Conselho, professores Ana Carolina Rocha Pessoa Temer, Ana Rita 
Vidica Fernandes, Angelita Pereira de Lima, Daniel Christino, Divina Eterna V. Marques, Edson Luiz 
Spenthof, Goiamérico Felício Carneiro dos Santos, José Vanderlei Gouveia, Juarez Ferraz de Maia, 
Lisandro Maqalhães  Nogueira,  Lisbeth Oliveira,  Maria Elisa França Rocha,  Nilton José dos Reis 
Rocha, Rosana Maria Ribeiro Borges, Ruben Dario Jiménez Candia, Silvana Coleta Santos Pereira, 
Suely Henrique de Aquino Gomes, Thalita Sasse Fróes, Tiago Mainieri de Oliveira, Aline Soares 
Lima,  Caroline  Magalhães  Pereira,  Cícero  Josinaldo  da  Silva  Oliveira,  Denize  Daudt  Bandeira, 
Helena  Nogueira  Gomes,  Lara  Lima  de  Oliveira  Paiva,  Lillian  Bento  de  Souza,  Tatiana  Carilly 
Oliveira Andrade, Thalita Franco dos Santos, os representantes dos técnicos-administrativos, Cirlene 
Rodrigues do Carmo, Dustan Oeven Gontijo Neiva e Thomaz Rodrigues Santana; os representantes 
estudantis, Cleber Caetano Morais e Aline Maria de Oliveira Leão. O presidente do Conselho inicia a 
reunião, item 1, com a leitura das atas dos dias 21/08/08 e 24/09/08, sendo estas aprovadas, apenas 
com ressalva  da  linha  13  da  ata  do  dia  24/09,  e  posterior  informação  de  que  já  fora  retificada. 
Avançou-se para o item 3, oferta de disciplinas dos cursos de graduação para 2009/1. O curso de 
Publicidade e Propaganda,  representado pela coordenadora Thalita  Sasse Fróes,  expôs a grade de 
disciplinas a serem ofertadas, esclarecendo ser uma prévia, uma vez que a definitiva só seria possível 
mediante  estabelecimento  e  chegada  dos  professores  equivalentes.  Todavia,  a  distribuição  de 
disciplinas  foi  aprovada  por  unanimidade.  Professora  Ana  Carolina  Rocha  Pessoa  Temer, 
coordenadora de Jornalismo, apresentou as disciplinas do curso, que foram aprovadas também por 
unanimidade. Na seqüência, a coordenadora, Suely Henrique de Aquino Gomes, ao explanar sobre o 
curso  de  Biblioteconomia  também  pontuou  a  dificuldade  de  estabelecer  definitivamente  as 
disciplinas, porque vai começar o semestre com apenas quatro professores efetivos, entretanto sua 
proposta também fora aprovada por unanimidade. Tiago Mainieri de Oliveira, representando o curso 
de Relações Públicas,  apresentou a proposta de grade de disciplinas,  ponderando que também há 
pendências por conta da indefinição na contratação de novos professores. A proposta também foi 
aprovada por unanimidade. A professora Suely Henrique de Aquino Gomes inquiriu sobre a fórmula 
de cálculo na definição de Núcleo Livre. Estimaram em torno de 150 horas para a FACOMB.  Ana 
Carolina Rocha Pessoa Temer explicou que é de acordo com a necessidade. A professora Angelita 
Pereira de Lima acrescentou que a necessidade de uma unidade implica a oferta para outra unidade. 
Esclareceu-se que será possível alguma adaptação,  mas dependerá dos professores que chegarem. 
Retrocedeu-se ao item 2, Projetos de infra-estrutura física: E-Labore, Estúdio de TV, Estacionamento, 
Marquise e Laboratórios Integrados, com a chegada ao Conselho Diretor da arquiteta do CEGEF, Ana 
Domitila Almeida Mendonça. O professor Magno Medeiros esclareceu que o projeto do E-Labore já 
está praticamente concluído, faltando apenas uma readaptação e, conforme sugerido na ocasião, deve-
se verificar a quantidade de BTUs do ar condicionado adequada para a dimensão do ambiente, mas o 
projeto foi aprovado sem ressalvas. A seguir, o servidor Dustan Oeven Gontijo Neiva apresenta o 
projeto do Estúdio de TV, afirmando que foram feitas as modificações discutidas na última reunião. O 
projeto é aprovado por unanimidade. Ana Domitila Almeida Mendonça diz não ter trazido o projeto 
do  estacionamento,  embora  já  esteja  em  andamento.  A  professora  Lisbeth  Oliveira  interveio 
sugerindo que se pensasse prioritariamente não na proteção do estacionamento, mas na dos pedestres, 
na  trilha  ao  longo do  prédio  da  FACOMB, na  área  da  mata,  alegando  ainda  questão  ambiental, 
garantindo  inclusive  a  permeabilidade  necessária.  A  arquiteta  Ana  Domitila  Almeida  Mendonça 
prestou esclarecimentos técnicos referentes à obra do estacionamento. Quanto à marquise, esta será 
feita semelhante à da Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia (FCHF). Finalmente, quanto aos 
Laboratórios Integrados de Comunicação e Informação, o professor Magno Medeiros salientou que 
muitas sugestões já foram feitas, mas que o projeto ainda está em fase de concepção. Afirmou que em 
breve a FACOMB deverá entregar um programa de necessidades para que o arquiteto responsável 
possa  elaborar  o  projeto.  A idéia  preliminar  é  que  haja  espaço adequado  para  quatro  ambientes 
laboratoriais básicos: Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Biblioteconomia. O 
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programa preliminar destas necessidades deverá ser amadurecido, mas o professor Magno Medeiros 
já o entregou à Ana Domitila  Almeida  Mendonça,  para que o CEGEF já possa ir  analisando.  O 
professor Daniel Christino solicitou celeridade para aproveitar as obras do REUNI. Solicitaram que 
os pré-projetos de infra-estrutura física fossem aprovados em bloco, mesmo ficando claro que alguns 
estão em fase de elaboração. Todos sinalizaram positivamente. A professora Angelita Pereira de Lima 
solicitou que fosse fechado o acesso lateral do prédio da FACOMB, ao lado do bosque, porque o 
fluxo de carros naquela área atrapalha as aulas. Na seqüência, item 4, discutiu-se a insuficiência de 
salas de aulas e de gabinetes de professores, com a expansão de vagas. O presidente disse que poderá 
haver problemas de infra-estrutura física, porque as salas de aulas são insuficientes para a demanda. 
Os  professores  Daniel  Christino  e  Lisandro  Magalhães  Nogueira  colocaram a  necessidade  de  se 
repensar a ocupação dos gabinetes dos docentes, uma vez que o número de professores crescerá com 
as novas contratações. Definiu-se que a servidora Tessa Monteiro Lettieri de Faria ficará responsável 
por este levantamento. O servidor Thomaz Rodrigues Santana sugeriu a racionalização da ocupação 
dos estúdios de TV. Seguiu-se para o item 5, Normas Complementares dos concursos para professor 
efetivo. Cada coordenador de curso indicou as áreas temáticas dos concursos para professor efetivo. 
Suely Henrique de Aquino Gomes, de Biblioteconomia, sinalizou uma vaga para catalogação, uma 
para classificação, uma para serviço de referência e uma para fontes de informação. Ana Carolina 
Rocha  Pessoa  Temer,  de  Jornalismo,  colocou  uma  vaga  para  planejamento  gráfico,  uma  para 
impresso (produção texto), uma para radiojornalismo e uma para webjornalismo. Thalita Sasse Fróes, 
de Publicidade e Propaganda, definiu uma vaga para webpublicidade, uma para criação publicitária e 
direção  de  arte,  uma  para  administração  de  agência  experimental  e  outra  para  planejamento  de 
campanha e mídia. Lembrou que uma vaga adicional, vinculada ao curso de Relações Públicas, será 
na área de planejamento gráfico e atenderá a todos os cursos. O professor Tiago Mainieri de Oliveira, 
representando Relações Públicas, afirmou que o curso ainda não fechou as áreas dos concursos, e que 
isso será feito em breve. O presidente afirmou que os concursos ocorrerão em fevereiro e que, ao 
todo,  são 17 vagas referente  ao banco de professores equivalentes  (20 horas) e mais  7 vagas do 
REUNI. Disse, ainda, que outras unidades acadêmicas estão solicitando a recondução de professores 
substitutos, e que a FACOMB também deverá fazer o mesmo. A relação das áreas de atuação dos 
concursos foram foram aprovados por todos, exceto duas abstenções: Dustan Oeven Gontijo Neiva e 
Silvana Coleta Santos Pereira. Sobre o projeto para o edital MCT/Finep/CT-Infra, item 6, o presidente 
do conselho esclareceu que é a primeira  participação  da FACOMB nesta chamada.  Afirmou que 
participou de reunião convocada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) em que 
apresentou, preliminarmente, o projeto do “Centro Integrado de Comunicação, Cidadania e Cultura”, 
baseando-se nas linhas de pesquisa do mestrado. Silvana Coleta Santos Pereira acrescentou que dos 
nove  projetos  apresentados,  apenas  dois  estavam em condições  competitivas,  segundo  avaliação 
preliminar da PRPPG. O presidente indicou a necessidade de uma comissão para refazer o referido 
projeto com vistas ao edital do CT-Infra. A professora Suely Henrique de Aquino Gomes lembrou os 
nomes dos professores Luiz Antônio Signates Freitas e de Maria Luiza Martins Mendonça. Seguiu-se 
o item 7, Planejamento Estratégico para 2009. O presidente do Conselho ressaltou a importância do 
planejamento,  principalmente  porque  implicará  a  destinação  de  recursos.  Foram indicados  como 
representantes  do  Programa de Gestão  Estratégica  (PGE)  os  professores  Daniel  Christino,  Maria 
Luiza  Martins  Mendonça,  Maria  de  Fátima  Garbelini,  Lisbeth  Oliveira  e  Tiago  Mainieri. 
Posteriormente será encaminhando o convite, via e-mail, para uma reunião. No Item 8, Eleição de 
representante da FACOMB no Conselho Deliberativo da Fundação RTVE, o nome da professora Ana 
Carolina Rocha Pessoa Temer foi aprovado por unanimidade. Seguiu-se o item 9, transferência oficial 
da  professora  Lisbeth  Oliveira  (PP)  para  a  Coordenação  de  Jornalismo  e  do  professor  Daniel 
Christino  (RP)  para  a  Coordenação  de  Publicidade.  Após  ampla  discussão,  ficou  acordado  a 
transferência da professora Lisbeth Oliveira para o Jornalismo, e a do professor Thomas Roland Hoag 
para a Publicidade, bem como a transferência do professor Daniel Christino para a Publicidade em 
troca de uma vaga (DE) do REUNI para o curso de Relações Públicas.  As transferências foram 
aprovadas  com  ressalva  de  duas  abstenções:  Divina  Eterna  V.  Marques  e  Eva  Márcia  Arantes 
Ostrosky Ribeiro. Na seqüência, item 10, a professora Divina Eterna V. Marques relata o processo 
referente  ao  estágio  probatório  da  professora  Rosana  Maria  Ribeiro  Borges,  e  do  professor 
Goiamérico  Felício  Carneiro  dos  Santos,  sobre  progressão  horizontal  para  o  nível  IV  na  classe 
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professor  adjunto.  A  professora  Rosana  Maria  Ribeiro  Borges  relatou  o  processo  da  professora 
Angelita Pereira de Lima, habilitada à progressão horizontal, nível 4 de professor assistente. Todos os 
pareceres da CAD foram acatados por unanimidade. O professor Goiamérico Felício Carneiro dos 
Santos comenta o processo de professor Eliseu Vieira Machado Júnior,  e solicita a devolução do 
mesmo ao interessado, uma vez que falta o Plano de Estudos do Doutorado. Finalizando com o item 
11, informes. Subitem a, 2º Colóquio Comunicação e Conhecimento, o professor Goiamérico Felício 
Carneiro  dos  Santos  destaca  a  importância  do  evento,  embora  tenha  havido  pouco  tempo  para 
divulgação;  b, Encontro Regional de Estudantes de Biblioteconomia, previsto para 2ª quinzena de 
outubro;  c, Projeto de mobilidade acadêmica internacional UFG/Universidade de Iowa, o professor 
Tiago Mainieri de Oliveira esclarece que nos próximos quatro anos, caso o projeto seja aprovado, a 
FACOMB contará com a mobilidade acadêmica internacional; d, Coordenação do curso de Gestão da 
Informação (FACOMB/INF), a coordenadora de Biblioteconomia Suely Henrique de Aquino Gomes 
informa ser um curso em conjunto com o Instituto de Informática e que já sinalizou ao professor 
Cedric Luiz de Carvalho, diretor da unidade, sobre o interesse que a coordenação do curso fica a 
cargo  da  FACOMB;  e,  concurso  de  professores  efetivos  do  REUNI,  o  professor  Magno  Luiz 
Medeiros da Silva solicitou a todos que ajudassem na divulgação. Ainda nos informes, letra f, sobre a 
nova diretoria da DACOM, é informado que a nova composição da entidade passa a ser a seguinte: 
Milena  Peixoto  Nominato,  Bruno  Pedroso  Lima  Silva  e  Bruno  Fiorese  Fernandes  do  curso  de 
Relações  Públicas;  Cleber  Caetano  Morais,  Aline  Maria  de  Oliveira  Leão,  Lúcio  Rodrigues 
Figueiredo,  do  curso  de  Publicidade  e  Propaganda;  e  Sthephani  Katreem Echalar,  Lilian  Arruda 
Rezende e Rômulo Chaul Neto, do curso de Jornalismo. Sobre a transferência de recursos residuais 
do projeto Doutores da Bola para o Centro de Custos da FACOMB, subitem g, o professor Nilton 
José dos Reis Rocha prestou esclarecimentos sobre o projeto e os recursos (R$ 18.706,00 residuais), 
que estão ainda depositados em conta da Fundação RTVE. Outros informes foram acrescentados. A 
professora Rosana Maria Ribeiro Borges fala sobre a simulação de uma rebelião que ocorrerá na 
Agência Prisional do Estado de Goiás, dia 12/12. O professor Nilton José dos Reis Rocha informa 
sobre  pedido  de  licença  para  qualificação.  O  professor  Juarez  Ferraz  de  Maia  convida  para  o 
lançamento  de  seu  livro  (trabalho  memorial),  dia  18/12,  às  20h.  A  professora  Ana  Rita  Vidica 
Fernandes  faz  agradecimentos  a  todos  pela  tranqüilidade  e  seriedade  com  que  os  TCCs  foram 
apresentados. O professor Juarez acrescenta que o processo foi natural, contou com a colaboração dos 
professores e que tiveram, no total, 85 bancas funcionando. O professor Edson Luiz Spenthof também 
parabenizou a todos. A professora Suely Henrique de Aquino Gomes lembrou que nem todos os 
trabalhos serão disponibilizados no repositório (Internet). José Vanderlei Gouveia alerta para o prazo, 
até dia 15/01, do encaminhamento de solicitações para aquisição de livros, uma vez que sugestões 
para a ampliação do acervo da Biblioteca Central é de responsabilidade dos docentes dos respectivos 
cursos. O servidor Thomaz Rodrigues Santana questiona o motivo de alguns servidores trabalharem e 
outros não, fazendo alusão a Wilmar Ferraz de Souza. O professor Goiamérico Felício Carneiro dos 
Santos  comenta  que o problema de funcionários  continua,  e  lembra  que o referido servidor  fora 
colocado à disposição pela direção da FACOMB. A professora Rosana Maria Ribeiro Borges diz que 
o funcionário está sem função e que ele poderia contribuir com os projetos de extensão. O presidente 
do Conselho esclarece que a diretora do Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
(DDRH),  Maria  Amélia  Rios,  devolvera  o  servidor  Ferraz para a  FACOMB, pois  ele  não havia 
conseguido lotação em outra unidade ou órgão da UFG. O professor José Vanderlei Gouveia sugeriu 
que  no  Planejamento  Estratégico  deverá  constar  uma  espécie  de  “funcionograma”,  ou  seja, 
atribuições funcionais aos servidores. O presidente afirmou que decisões sobre os servidores serão 
tratadas em reuniões com as Coordenações de Cursos e com o Conselho Diretor. E assim encerra a 
reunião,  convidando a  todos  para  a  confraternização  natalina  da FACOMB, item  h.   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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