
À  

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação 

(COMPÓS) 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Em cumprimento à incumbência a mim designada pelo Conselho da 

COMPÓS na reunião realizada em 10 e 11 de abril de 2014, apresento o 

parecer referente à proposta de filiação à Associação enviada pelo Programa 

de Pós-Graduação – Mestrado em Jornalismo da Universidade Estadual de  

Ponta Grossa (PR). 

 

Análise 

 

Com base nas normas para filiação à COMPÓS, aprovadas em 18 e 19 

de setembro de 1997, e na análise da documentação apresentada pelo 

Programa (Proposta de Curso Novo registrada no APCN da CAPES;  resolução 

nº 15, de 27 de julho de 2011, do Conselho Universitário da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa; regulamento do Programa, aprovado pela 

Resolução CEPE nº 009, de 18 de março de 2014; e relação de docentes com 

trabalhos apresentados nos encontros anuais da COMPÓS), relato que: 

 

1. O programa pertence a uma instituição de Ensino Superior instalada no 
território nacional e devidamente credenciada pelo Ministério da 
Educação. 

 

2. O programa está autorizado pelos Órgãos Superiores da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

 

3. O programa está explicitamente inserido no campo da Comunicação 
como sua inscrição principal. 

 

4. O programa se caracteriza como um Mestrado Acadêmico. 



 

5. O programa obteve a recomendação de funcionamento pelo Conselho 
Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), na 133ª reunião, 
realizada nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2012. 

 
6. Entre 1993 e 2013, dois docentes do Programa, os professores Sérgio 

Gadini, em três oportunidades, e Tattiana Teixeira, em cinco 
oportunidades, participaram do Encontro Anual da COMPÓS. A 
professora Tattiana Teixeira participou dos encontros de 2012, como 
vice-coordenadora do GT de Jornalismo, e em 2013, como 
coordenadora do referido GT. 

 

7. O corpo docente permanente, com nove professores informados na 
proposta apresentada à CAPES, conta com número suficiente para 
responder pelas atividades de ensino, de pesquisa e de orientação. A 
proposta do Programa está estruturada na área de concentração 
Processos Jornalísticos, com as respectivas linhas de pesquisa:  
Processos de Produção Jornalística e Processos Jornalísticos e Práticas 
Sociais. Tem como principais objetivos a capacitação de recursos 
humanos para o exercício da atividade docente e para a pesquisa e a 
produção de conhecimento por meio do incentivo à cultura da pesquisa 
na área de ação do Jornalismo. 

 
 

Conclusão 

 

Diante do exposto, e em razão do cumprimento das exigências e pleno 
atendimento aos critérios, recomendo a filiação em caráter definitivo do 
Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Jornalismo, da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa, e submeto o presente parecer à aprovação por 
parte do Conselho da COMPÓS. 

 

Brasília, 26 de maio de 2014 

 

 

Prof. Dr. João José Azevedo Curvello 

Conselheiro 

 


