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Responder Mensagem #682 de 859 < Ant | Próximo >

Colegas,
 
Estive na reunião de departamento de hoje à tarde e tive o
desprazer de presenciar a votação que afastou o professor
Fernando Conceição da disciplina Oficina de Jornalismo
Impresso. É isso mesmo, por 7 votos a favor, 5 contra e 4
abstenções Fernando está afstado do Jornal Laboratório. Achei
que deveria mandar logo uma mensagem para lista avisando
do acontecido, pois acredito que nem todos já tiveram essa
informação. Gostaria de deixar registrada desde já minha
indignação com a decisão tomada. A reunião me deixou
envergonhada com a relação entre docentes que existe em
nossa faculdade.
Em breve mandarei relato mais detalhado e fundamentado
sobre o ocorrido.
 
Abraços,
--
Nina Santos
Repórter
Jornal da Facom
http://www.jornaldafacom.ufba.br

Seg, 18 de Jun de 2007 11:07 pm
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afastamento de Fernando

Colegas, Estive na reunião de departamento de hoje à
tarde e tive o desprazer de presenciar a votação que
afastou o professor Fernando Conceição da ...

Nina Santos

ninocasan

 

18 de Jun de 2007

11:09 pm
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 Re: afastamento de Fernando
Sacanagem!!!!!!! Eu tb me sinto mto indignado! N
pude estar presente na reunião. Desde já o que me
comprometo, enquanto parte da nova gestão do C.A.,
é...

Gilvan Reis

gilvan_reis12

 

19 de Jun de 2007

7:26 am

 Re: afastamento de Fernando
Não, pode ficar tranquilo que tudo indica que
Mauricio não irá assumir a disciplina (ufa!).
Também acho um absurdo. Para mim, o que a
facom está dizendo...

Guilherme Lopes

gui.facom

 

19 de Jun de 2007
7:58 am

 Re: afastamento de Fernando
Gente, que absurdo!!!! Isso só vem comprovar as
ridículas lutas pelo poder que acontecem aqui na
Facom. Cada vez mais percebo que há certas pessoas
que se...

Camila Kowalski

milawalski

 

19 de Jun de 2007

8:57 am

 Re: afastamento de Fernando
Quem assumirá a disciplina será a professora Malu
Fontes. ... -- Nina Santos Repórter Jornal da
Facom http://www.jornaldafacom.ufba.br Quem
assumirá a...

Nina Santos

ninocasan

 

19 de Jun de 2007
9:40 am

 Re: afastamento de Fernando
Colegas, Fiquei pasmo ao saber, através da nossa
lista, desse ocorrido. Só podemos constatar que os
teóricos da comunicação venceram a disputa - pelo...

Aguirre Talento

aguirrerov

 

19 de Jun de 2007

10:33 am

 Re: afastamento de Fernando
eu estou a fim, aguirre. ... From: Aguirre Talento
<aguirretalento@...> To: jornaldafacom2007@...
Sent: Tuesday, 19 June, 2007 10:31:28...

Camila Kowalski

milawalski

 

19 de Jun de 2007
10:47 am

 Re: afastamento de Fernando
Jonicael foi mesmo afastado. Não vou me lembrar
todos os votos de cor, mas vou tentar. A Favor do
afastamento: Jeder, Benjamim, Wilson, Carmem,
Mamede,...

Nina Santos

ninocasan

 

19 de Jun de 2007

11:17 am

 Re: afastamento de Fernando
Também concordo com Aguirre e Camila. Que
tal para começarmos, a elaboração de uma
carta-manifesto, fixada nos corredores da
Facom a partir de amnhã? Se...

camila moreira da sil...

milas_ssa

 

19 de Jun de 2007

11:31 am

 Re: afastamento de Fernando
Concordo com essa tal carta-manifesto! É
isso aí pessoal, vamos a Cachoeira mexer
nossos pauzinhos! Digo a vocês o que farei
agora: mandarei um email para a...

Aguirre Talento

aguirrerov

 

19 de Jun de 2007

12:28 pm

 Re: afastamento de Fernando
camila, concordo! faz uma proposta de
carta e manda pra lista p gent comentar!
cada um imprime um pouco em casa e
amanhã a gente cola pelos corredores,
entre...

Nina Santos

ninocasan

 

19 de Jun de 2007

12:46 pm

 Re: afastamento de Fernando
Turma, Sugiro que nos econtremos
amanhã as dez horas (após entregar os
trabalhos de estética) na cantina, para
avaliar a situação e discutir o que fazer.
...

Guilherme Lopes

gui.facom

 

19 de Jun de 2007

1:41 pm

 Re: afastamento de Fernando
Sugiro que amanhã TODOS vão
para a aula com a camisa do JF. O
que acham? Camila, nao tive
tempo ainda de ler direito o
manifesto e sugerir mudanças e ...

Aguirre Talento

aguirrerov

 

19 de Jun de 2007

1:46 pm
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 Afastamento---C.A.
Galera, olha só, mal assumimos a
gestão e já temos q enfrentar esse
problemão, do qual esse episódio
com Fernando é só a ponta do
iceberg. Tivemos uma...

Gilvan Reis

gilvan_reis12

 

19 de Jun de 2007

2:03 pm

 Re: afastamento de Fernando
Galera vamos nos organizar!
Sugestão de ações: - ir para
faculdade amanhã com camisa do
JF: é uma ação pequena que pode
ter muito significado. Repassem...

Nina Santos

ninocasan

 

19 de Jun de 2007
3:24 pm

 Re: afastamento de Fernando
concordo em imprimir a carta (já estou com tinta
preta em casa). mas estou sem a camisa do JF aqui...
droga! vou tentar mobilizar o pessoal da disciplina...

Camila Kowalski

milawalski

 

19 de Jun de 2007

3:44 pm

 Re: afastamento de Fernando
É isso, tentem falar com o pessoal da disciplina
passada para eles usarem a camisa também!!! E
carta, precisamos terminá-la até amanha!!! ... ...

Aguirre Talento

aguirrerov

 

19 de Jun de 2007
4:00 pm

 Re: afastamento de Fernando
Para Camila K. Se vc quiser tenho uma camisa
sobrando em casa. Posso te emprestar From:
Camila Kowalski <milawalski@...> Reply-To:...

camila moreira da sil...

milas_ssa

 

19 de Jun de 2007

7:19 pm

 Re: afastamento de Fernando
Valeu, Camila!!! Quero sim, você pode levar
amanhã??? Super obrigada. ... From: camila moreira
da silva souza souza <MIASMOREIRA@...> To:...

Camila Kowalski

milawalski

 

19 de Jun de 2007
9:52 pm
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