
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO

= COMPÓS =

Na Reunião Ordinária de 27/09/93, o Conselho Geral da 
COMPÓS, reunido em Salvador, com a presença dos representantes 
dos Programas Associados listados abaixo, tomou as deliberações 
que se seguem. 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação e seus repre- 
sentantes: 

ECO/UFRJ - Muniz Sodré 
- Antonio Fausto Neto 
- Milton José Pinto 

FACOM/UFBA - Marcos Palácios 
           - Antonio Albino Canelas Rubim 
FAC/UnB - Sergio Dayrell Porto 
        - José Luiz Braga 
MULTIMEIOS/UNICAMP - Etiènne Samain 

                                      - Marcius Freire 
/PUC - Maria Lucia Santaella Braga 
/METODISTA - Onésimo Cardoso 

Deliberações: 

1) Modificação do Estatuto - nos termos do art. 15 do Es- 
tatuto da COMPÓS, referente a modificações de suas normas por deli- 
beração de pelo menos dois terços de seus membros, decidiu-se por 
.unanimidade acrescentar os seguintes parágrafos ao Art. 1º.: 

. "1º - Será considerado Programa Associado o programa in 
dividual, no caso das Instituições Acadêmicas que mantêm um único 
programa de pós-graduação em Comunicação; e o conjunto de progra- 
mas, no caso das Instituições que mantenham vários programas na 
área. " 

. "2º - No segundo caso referido no parágrafo anterior 



considerar-se-á o conjunto como unidade associada para todos os 
efeitos deste Estatuto, particularmente no que se refere à 
representação no Conselho Geral." 

2) Foi proposta pelos representantes do Programa de Multi- 
meios da Universidade de Campinas, e aprovada, a realização do III 

Encontro Anual da entidade na cidade de Campinas. 

3) Para o funcionamento do III Encontro, deliberou-se que 
devem ser adotadas as seguintes normas mínimas: 

- o Encontro deve ter pelo menos quatro sessões dedicadas 
exclusivamente aos debates dos Grupos de Trabalho; 

- o Encontro deve incluir momentos de integração e proce- 
dimentos para por em comum trabalhos dos GTs; 

- durante as sessões dos GTs no Encontro Anual, o partici- 
pante não pode ter trabalho apresentado a debate em mais de um Gru- 
po. 

4) Foi eleita por unanimidade dos votos presentes a Dire- 
toria da COMPÓS para o biênio 93/95, composta dos seguintes pesqui- 
sadores: 

Presidente - José Luiz Braga (Programas da FAC/UnB) 
Vice-Presidente - Antonio Fausto Neto (Programa da ECO/ 
                                       UFRJ) 
Secretário Geral - Sérgio Dayrell Porto (Programa da FAC/
                                         UnB) 

5) Foi decidido o encaminhamento de correspondência ao 

MEC, sugerindo a-reativação da Comissão de Especialistas em Comuni- 
cação, com a participação de representantes da área acadêmica, pro- 
fissional e empresarial na área de Comunicação. 

6) Foram aprovadas ainda as seguintes moções: 

a) No momento de conclusão dos trabalhos da II COMPÓS, em 
Salvador, expressamos nosso reconhecimento aos corpos docentes,dis- 



cente e administrativo da Faculdade de Comunicação da UFBA, pela
organização e execução desta reunião cientifica, que se desenvol-

veu Dentro da mais perfeita cordialidade humana e científica;

b) Expressamos nosso reconhecimento às funcionárias do

Corpo Administrativo da Escola de Comunicação da UFRJ, Eliane

Borges da Silva, Fernanda Almeida Ribeiro, Guaracinéa Ferreira

da Silva, que generosamente para cá se deslocaram para dar apoio

as atividades deste evento;

c) Dirigida à Reitoria da UFBA: - No momento em que en-

cerramos os trabalhos da 11 Reunião Anual da COMPÓS, em 
Salvador,

expressamos nossos reconhecimento e apoio aos colegas da Faculda-

de de Comunicação da UFBA, especialmente a importância e o papel

deste Programa de Pós-Graduação em Comunicação no contexto nacio

nal, desejando ainda que a gestão de V.Magcia. prestigie efetiva-

mente as ações e programas desenvolvidos por esta Faculdade, sanando

as dificuldades que a Faculdade de Comunicação enfrenta para
se consolidar no contexto do ensino e da pesquisa nos âmbitos

regional e nacional.

8) A Escola de Comunicação e Artes, da USP, através do

seu diretor Prof. Dr. Eduardo Peñuela solicitou a filiação daquela

Escola de Comunicação à COMPÓS, pedido que foi aclamado pelos

presentes.

Salvador, 27 de agosto de 1993.


