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Como continuidade ao debate iniciado pela “Comissão de 
Sustentabilidade Econômica dos Encontros Anuais da Compós” – 
composta pelo presidente Eduardo Morettin, vice-presidente Inês 
Vitorino, secretária-geral Gislene Silva, Maria Ataíde Malcher (UFPA), 
Edson Dalmonte (UFBA), Thaïs de Mendonca Jorge (UnB) e Florence Marie 
Dravet (UCB), que se reuniu no dia 15 de outubro em Brasília para 
produzir documento-síntese sobre a situação dos Encontros – a Diretoria 
da Compós vem, neste momento, apresentar para discussão no Conselho 
um quadro mais geral, um “Diagnóstico da Sustentabilidade Econômica da 
Compós”.  

 
A Compós tem duas fontes de receita, as anuidades pagas pelos 

programas filiados e as taxas de inscrição de trabalhos no Encontro Anual. 
Está em discussão a relação RECEITAS/DESPESAS da Compós, com ênfase 
no aumento dos gastos da Associação e limites de suas receitas. Estamos 
tratando da demonstração dos gastos crescentes dos Encontros, dos 
limites da captação de financiamentos junto às agências do governo para 
eventos, do valor das inscrições que crescem lentamente e dos custos 
totais do evento que aumentam de maneira acelerada. O objetivo é 
mostrar que (I) o crescente custo do Encontro (causado, dentre outros 
motivos, pelo aumento do número dos GTs – eram 12 GTs em 2010; 15 
GTs de 2011 a 2014; e serão 17 GTs em 2015; ou seja, um crescimento de 
41% no número de pesquisadores financiados integralmente para o 
evento); (II) a necessária profissionalização da Compós iniciada em 2010 
(com contratação de empresa de contabilidade, empresa de 
administração do site, de uma secretária executiva para assuntos gerais de 
secretaria e de uma secretária para a revista E-compós – com os 
respectivos encargos sociais das carteiras assinadas e reajustes nos 
valores de pagamentos desses serviços; e (III) as demais ações no âmbito 
acadêmico (como versão para o inglês de 01 número da revista E-compós; 
publicação do livro do Prêmio Tese; seminários internacionais na abertura 
dos Encontros; formação de comissões para produção de documentos; e 
participação da Diretoria em reuniões junto à SBPC e ao Fórum de Ciências 
Humanas e Ciências Sociais Aplicadas) vêm aumentando ano a ano as 
despesas da Associação – sendo que o fator de maior peso nesse aumento 
tem sido a parcela de gastos da Compós com os Encontros Anuais. 
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Primeiramente, a secretária-geral da Compós, Gislene Silva, 
apresenta tabelas com gastos comparativos dos encontros desde 20101.  
 
TABELA 1: 

Contas ENCONTROS COMPÓS ANOS 2010-2014  
 

ENCONTROS TOTAL  
CAPTAÇÃO 

TOTAL  
GASTOS 

TOTAL  
INSCRIÇÕES 
(descontadas taxas 
bancárias) 

VALOR PAGO PELA 
COMPÓS 

PUCRio2010 
 
37 PPGs 
12 GTS 

R$ 134.000,00  
-CNPq-R$70 mil 
-CAPES-R$40 mil 
-FAPERJ-R$24 mil 
+ 6.718,86  
PUC Rio= 
T=R$140.718,86 

R$ 147.437,72 
 
 

65.265,17 
 
 

R$ 6.718,86  
 
 
 

UFGRS 2011 
 
37 PPGs 
15 GTS 

R$ 110.000,00  
-CNPq-R$70 mil 
-Capes-R$40 mil 
T=R$110.000,00 

R$ 154.547,04 
[PG voo 
M.Schudson]* 

R$ 71.070,00  
 

R$ 57.339,92 
(R$ 47.342,12 
+ M. Schudson  
U$ 5.700= R$9.997,80)   

UFJF 2012 
 
38 PPGs 
15 GTS 
  

R$121.940,00 
-CNPq-R$70 mil 
-Capes-R$40 mil 
-FAPEMIG-R$11,4 mil 
+ UFJF/PROPG 
R$2.000,00 
+anúncios R$540,00= 
T=R$123.940,00 

R$ 127.848,20 
 
[PG voo F. Jost 
U$ 4.000=  
R$ 8.239,44] 

R$ 66.310,00 
 
 

R$ 8.239,44 
(F. Jost (U$4.000,00= 

R$ 8.239,44) 
 
 

UFBA  2013 
 
40 PPGs 
15 GTS 
 

R$ 118.900,00 
CNPQ-R$ 70 mil 
CAPES-R$ 32 mil 
FAPESB-R$ 16.9 mil 
+ PósCom/UFBA 
R$21.311,60 
T= R$140.211,60 

R$ 221.972,63 
 
[PG  voo  
L. Grossberg 
R$ 5.757,63 
 

R$ 98.185,00 
 

R$ 96.148,80 
 
(R$ 86.483,80  + 
L. Grossberg 
(U$4.000 + visto= 
R$9.665,00) 

 

UFPA 2014 
 
43 PPGs 
15 GTS 
 
 

R$132.000,00  
-CNPq-R$70 mil 
-CAPES- R$ 55 mil  
-Edital R$ 7 mil 
(PAEV/UFPA/FADESP) 
e + R$ 235.223,56 
-Governo  do Pará:  
R$ 9.363,14  
- Outros parceiros: 
R$ 125. 860,42 
-da UFPA-R$100 mil 
T= R$367.223,56 

R$ 467.413,76 
 
[PG voo 
N.Couldry  
R$ 7.000,00] 

R$ 87.752,00 
 
[pagamento 
além das 
inscrições 
R$21.733,20] 
 

R$ 102.219,38 
(R$ 92.844,38 + 
+ Nick Couldry 
(U$ 4.000= R$9.335,00) 
 
**se contabilizado 
valor R$ 7.302,82 
reembolsado pela UFBA, 
chega-se a 
R$109.425,20 

 

Fontes: Relatórios de Prestação de Contas dos organizadores do evento/Conta Corrente BB Compós 

                                                             
1 Dados coletados dos Relatórios Técnicos de Prestação de Contas fornecidos pelos organizadores de 
cada evento e das atas de reuniões do Conselho, que registram pretação de contas resumida e também 
os valores arrecadados com as taxas de inscrição dos trabalhos.  
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* Obs.1: Os custos de passagem e hospedagem dos conferencistas internacionais são computados nas 
despesas gerais dos Encontros e os pro-labore são pagos diretamente pela Diretoria.  
** Obs.2: UFBA devia R$ 4.501,97 da tradução do seminário de L. Grossberg e reembolsou à Compos 
R$7.302,82 pagando diretamente à organização do evento na UFPA (por isso gastos UFBA no relatório 
de prestação de contas registrados como R$ 81.973,80 sobem para R$86.473,80). 
 

 
 

Na forma de gráfico, pode-se observar melhor o crescimento dos 
gastos totais dos Encontros e a participação da Compós no pagamento 
dessas despesas: 

 
 
 

 Gráfico1: 

 
Fontes: Relatórios de Prestação de Contas dos organizadores do evento/Conta Corrente BB Compós 

 
 
 

Vistos os gastos dos encontros anuais, a Secretária-Geral entende 
que é preciso mostrar também como as despesas se dão por rubricas ao 
longo do ano.  Os valores das despesas foram contabilizados no período 
de 12 meses, de Junho de 2013 a Maio de 2014, o primeiro ano da gestão 
da atual Diretoria2. A seguir a TABELA 2, na qual esse panorama fica mais 
fácil de ser percebido. 
                                                             
2 Tais informações, ainda que não tão sistematizadas, foram fornecidas (a) primeiramente às duas 
conselheiras-pareceristas (Miriam Rossini e Laura Cánepa) que relataram a Prestação de Contas desses 
12 meses na reunião do Conselho em Belém do Pará (ATA MAIO 2014). Depois, esses dados anuais 
foram expostos em planilha pela Secretária Geral Gislene Silva na (b) reunião da Comissão de 
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TABELA 2:  

ANO GESTÃO Jun.2013-Mai.2014 DESPESAS POR RUBRICAS  
 

TOTAL 

DESPESAS 

E-COMPÓS 
+ JULIANA 
(secretária rev.) 

INFORNET  e 
SORTTCON  
 

VALÉRIA / 
( > JÉSSICA)  
(sec.executiva) 

PASSAGENS DIÁRIAS 
HOSPEDAGENS 

LIVRO  DO 
PRÊMIO TESE  
+  EXTRAS 
 

ENCONTRO 
ANUAL 2014 

197.788,74 28.123,76 15.926,95 14.608,08 10.564,62 12.339,60 14.006,25 102.219,38 

 
OBS.: 
subtraindo 
gastos com 
Encontro, as 
despesas da 
Compós de 
jun13-mai14 
=95.569,26 
ANUIDADE 
 Em 2013  
(1.200,00 x 
40 PPGS =  
R$ 48 mil); 
Em 2014 
(1.630,00 
X 43 PPGs = 
R$ 70.mil) 
 

OBS.: 
 
13.857,42* 
(revista e seus 

custos de 
diagramação, 
tradução etc) 

+ 
14.266,34 
(Juliana + 1 
mês Helena) 
 
Previsão 
12meses 
HELENA 
Salário de  
R$900,00 + 
encargos = 
15.525,90 
 

OBS.: 
 
  10.835,00 
+ 
    5.091,95 
 
(respectiva/) 
 

OBS.: 
 
Salário 
+  Encargos 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Previsão 
12 meses 
JESSICA  

Salário de 
R$1.200,00 + 
encargos = 

20.701,20 

OBS.: 
 
Diretoria, 
convidados 

e 
membros de 

comissões 

OBS.: 
 
Diretoria, 
convidados e 
membros de 
Comissões 

OBS.: 
 
Livro Prêmio 
Tese(telejor
nalismo) 
11.800,00  
 

+ 
2.206,55 

correios, 
papelaria, 
gráfica ,site, 
taxas 
bancárias 
 

OBS.: 
 
Gastos com 
Encontro em 
Belém,PA, 
com 
15 GTs 
Financiados. 
 
No Encontro 
de 2015 em 
Brasília 
serão 17 GTs 
financiados. 

Fontes: Conta Corrente BB Compós/organização Gislene Silva e Jessica Favero 
 

 
Por entender que os balanços anuais feitos de janeiro a dezembro 

pela SorttCon, empresa de contabilidade  que presta serviços à Compós, 
também são importantes para o entendimento do quadro geral de 
RECEITAS e DESPESAS da Compós, a Diretoria compartilha com os 
conselheiros essas informações conforme dados registrados nos Livros 
Contábeis da Compós de 20103 a 2013 (TABELA 3)4, – o balanço de 2014 
será fechado pela SorttCon até final de abril, porém, são agregados na 
                                                                                                                                                                                   
Sustentabilidade Econômica dos Encontros da Compós, dia 15 de outubro em Brasília, (c) na reunião do 
Conselho no dia 16 de outubro de 2014, em Brasília (ATA OUTUBRO 2014) e (d), além disso, a Diretoria 
faz circular em todas as reuniões ordinárias do Conselho uma pasta com extrato dos gastos dos meses 
referentes ao intervalo entre uma reunião e outra, para que os conselheiros possam consultar. 
3
 Os dados dos totais de Despesas e Receitas se iniciam em 2010, ano em que a SorttCon foi contratada 

pela Compós e começa a fazer os livros contábeis registrados em cartório; e as  Informações da conta 
bancária são fornecidas pela Secretária-Geral. 
4
 Parte dessas informações já havia sido apresentada pela Secretária-Geral ao Conselho da Compós na 

reunião de outubro do ano de 2013, por ocasião de reajuste pelo índice de inflação no valor da 
anuidade, que estava sem aumento desde 2007 (de R$ 1.200,00 subiu para R$1.630,00 / IPC-FIPE 35,9%, 
conforme ATA OUTUBRO 2013).  
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tabela dados provisórios de 2014, que se baseiam em informações da 
conta corrente e na soma feita pela secretaria entre os pagamentos das 
Anuidades e os valores das Inscrições do Encontro 2014, esses últimos 
fornecidos pela Infornet, empresa de informática que presta serviços para 
a Compós.  

 
 
 
TABELA 3:  

BALANÇOS SorttCon DE RECEITAS E DESPESAS DA COMPÓS 2010-2013  
+  dados provisórios de 2014  
 
   
 

PERÍODO RECEITAS DESPESAS RESULTADOS Profissionalização/ 
Contratações*** 

SALDO 
em 31.DEZEMBRO 

2010 109.665,17 55.556,28 54.108,89 Infornet   08/2009 
SorttCon  01/2010 

R$ 136.930,68 

2011 119.601,39 126.867,36 -7.265.97 Prêmio Tese 2011 R$ 141.587,39 

2012 114.233,44 129.436,95 -15.203,51 Juliana       05/2012 
Valéria       05/2012 

R$ 158.809,86 

2013 130.514,90 201.108,36 
 

-70.593,46 
 

 R$ 85.041,66 

2014 
 

157.842,00* 
 
*(Anuidades 
+Inscrições) 

197.757,22** 
(95.537,84 + 
102.219,38 
do Encontro) 

-39.915,22 Helena      05/2014 
Jéssica       06/2014 

R$ 20.455,50 

Fontes: SORTTCON empresa de contabilidade/ Dados de 2014 são da Conta Corrente BB Compós 

 
 
* Estimativa da soma de Anuidades 2014 (ainda há três programas devedores) e 
Inscrições referentes ao Encontro 2014. 
 
** Dados provisórios, o Livro Contábil de 2014 está ainda em fechamento. 
 

***Juliana (contratada de 02/05/2012 a 31/03/2014), Valéria (contratada de 02/05/2012 

31/03/2014), Helena (contratada em 02/05/14) e Jéssica (contratada em 02/06/2014). A 
SorttCon presta serviços extraordinários para a Compós há mais de 10 anos, mas serviços 
contábeis mensais se iniciaram em janeiro de 2010. 
 

 

No gráfico abaixo (Gráfico 2), esses dados podem ser dimensionados de 

maneira mais clara. 
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 Gráfico 2: 

 

Fontes: SORTTCON empresa de contabilidade/Conta Corrente BB Compós [2014 até SET] 

Se subtraídos os gastos ano a ano com os Encontros, as despesas 
da Compós têm sido assim no período 2010-2014 (Gráfico 3): 

 
    Gráfico 3: 
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            Fontes: SORTTCON empresa de contabilidade/Conta Corrente BB Compós [2014 até SET] 

 
Como avaliação preliminar desse panorama financeiro da 

Associação (em especial da sustentabilidade os Encontros Anuais e seu 
modelo de financiamento, com pagamento de passagens e hospedagem 
dos autores com trabalhos aceitos no evento – no Encontro 2014 em 
Belém esses gastos totalizaram R$ 319.889,61), a Diretoria levou ao 
Conselho, na reunião de outubro de 2014 em Brasília, algumas sugestões 
(a) para corte de gastos no evento e nas próprias despesas gerais da 
Compós e (b) também para aumento das receitas da associação, 
discutidas na véspera pela “Comissão de Sustentabilidade Econômica dos 
Encontros Anuais da Compós”. O objetivo é melhorar o quadro financeiro 
da Compós frente aos altos custos dos encontros e os gastos de 
operacionalização da Associação. Foram essas as sugestões:  

 
(1) não mais fazer a versão em inglês de 01 número da revista e-compós 
(custou em 2013 R$10.509,00 e em 2014 R$ 8.055,47) – decisão 
resultante de avaliação acadêmico-editorial feita pelo Conselho. 
(2) não mais gastar com traslados de aeroporto-hotel-aeroporto para os 
participantes do encontro anual (em Belém foram gastos R$ 33.270,00). 
(3) não mais permitir que sejam transferidos direitos ao financiamento de 
um participante para outro (no caso de coautor junto com autor 
Pesquisador 1A ou com vice-coordenador de GT etc). 
(4) criar uma pequena taxa de submissão de trabalho, que não será 
devolvida ao pesquisador, seja o trabalho submetido aceito ou não. 
(5) aumentar os valores das inscrições. 
(6) aumentar o valor da anuidade dos Programas. 
 

O Conselho da Compós aprovou todas essas medidas, com 
definição dos respectivos valores (ATA OUTUBRO 2014):  
► taxa de submissão: R$50,00 (cinquenta reais)5. 
►taxas de inscrição: [por categorias e períodos de inscrição]:  
(1º período) De 24 de março a 07 de abril de 2015 – Docentes (doutores, 
mestres e outros profissionais não matriculados em cursos de pós-
graduação): R$ 330,00; Discentes de cursos de mestrado e doutorado e de 
graduação: R$ 240,00.  
(2º período) De 08 de abril a 23 de abril de 2015 – Docentes (doutores, 
mestres e outros profissionais não matriculados em cursos de pós-
graduação): R$ 495,00; Discentes de cursos de mestrado e doutorado e de 

                                                             
5 Posteriormente, no início de 2015, os conselheiros decidiram pela suspensão dessa taxa de 
submissão. 
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graduação: R$ 320,00. Obs: Os participantes vinculados às Instituições 
promotoras do Encontro que estejam colaborando com a organização do 
evento poderão contar com desconto de 50% no valor das inscrições, 
considerando os prazos estabelecidos acima.  
►valor da anuidade paga pelos programas: passa de R$1.630,00 (mil 
seiscentos e trinta reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), aumento de 
22,6%. Com isso, a arrecadação com anuidades que era de R$ 70.070,00 
em 2014 subirá para R$86.000,00 em 2015.  
 

Com base neste Diagnóstico da Sustentabilidade Econômica da 
Compós – que sistematiza pela primeira vez o comparativo das captações 
e gastos dos encontros anuais e, o mais importante, o QUADRO GERAL 
DAS RECEITAS E DESPESAS da Compós nos últimos anos – a Diretoria não 
só justifica as medidas acimas tomadas juntamente com o Conselho, como 
coloca no horizonte a importância de a comunidade repensar o modelo de 
financiamento de seu encontro anual e discutir a própria sustentabilidade 
econômica da associação.  Com esses encaminhamentos a Diretoria 
espera oferecer as condições necessárias para o devido planejamento das 
atividades da Compós.  
 
 
Eduardo Morettin (Presidente) _____________________________________ 

Inês Vitorino (Vice-Presidente) _____________________________________ 

Gislene Silva (Secretária-Geral) _____________________________________ 


