
ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DA   ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  PROGRAMAS
DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  COMUNICAÇÃO  -  COMPÓS(CONSELHO  DE
REPRESENTANTES), REALIZADA POR OCASIÃO DO VI ENCONTRO NACIONAL 
DA  ENTIDADE,  NO  CENTRO  DE  CIÊNCIAS  DA  COMUNICAÇÃO  DA
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS)  SÃO LEOPOLDO,  EM
05 DE JUNHO DE 1997, A PARTIR DAS 10:35 HORAS. 

Contando com a presença de representantes de todos os Programas. associados à COMPÓS, e 

com  todos  os  membros  de  sua  Diretoria,  reuniu-se  o  Conselho  de  Representantes  da

COMPÓS em São Leopoldo,  no Centro de Ciências da Comunicação, da Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos,  UNISINOS,  em 5 de junho.  de  1997,  a partir  das 10:35  horas. A

mesa foi composta pelo. Presidente da COMPÓS, Prof Marcius Freire, da UNICAMP, pela 

Vice-Presidente  Profa.  Maria  Ceres  Pimenta,  da  UFMG,  e  pelo  Secretário-Geral  Prof. 

Marcos Palacios, da UFBA. Presentes os seguintes Conselheiros e Observadores, por ordem 

de assinatura na lista: Ione Bentz (UNISINOS); Etienne Samain (UNICAMP/Rep.); Dino del 

Pino.  (UNICAMP/  Rep.);  Pedro  Gilberto.  Gomes  (UNISINOS/Rep);  Eugênio.  Trivinho

(ECA/USP);  Nilda  Jacks  (UFRGS/Rep.);  Leda Martins  (UNISINOS);  Norval  Baitello  Jr.

(PUC-SP); Wilson Gomes (UFBA/Rep.);  André Lemos (UFBA/Rep.);  Juremir Machado da

Silva  (FAMECOS-PUC-RS/Rep.);  Milton  José  Pinto  (UFRJ);  Gino  Giacomini  Filho

(IMS/Rep.); José Luis  Braga (UNB/Rep.), Luiz  Martins da Silva  (UNB/Rep.); Philadelpho

Meneses  Neto  (PUC-SP);  Maria  de  Fátima  Valamo  (USP/Rep.);Vicente  Brunetti

(Universidad Nacional de Asunción); Vanessa PaIva (UFMG/Rep.); Eliezer Alves de Souza

(UFPI);  José  Salvador  Faro  (IMS/Rep.);  Antonio.  Albino  Canelas  Rubim  (UFBA);  Vera

Regina  Veiga  França  (UFMG/Rep.);  Mutile  C.  Soares  (UNESP);  Eduardo Penue1a

(USP/Rep.); Fernão Pessoa Ramos (UNICAMP/Rep.);  José Gatti  (UFSC);  Lucia Santaella

(PUC-SP/Rep.); Gustavo Said (UFPI); Michael Tricklin (UNEB); Betania Maciel (UFRPE); 

Regina Andrade (UFRJ); Ieda Tucherman (UFRJ/Rep.); Antonio Fausto Neto (UFRJ/Rep); 

José Luiz Aidar  Prado  (PUC-SP/Rep.). Havendo  quorum legal, o Presidente da COMPÓS,

Prof.  Marcius  Freire,  passou  à  leitura  da  pauta  proposta  para  a  reunião,  composta  dos

seguintes itens:  Informes; Leitura e aprovação da  Ata do V Encontro; Prestação de contas

pelo Secretário da COMPÓS; Definição do local doVII.Encontro; Eleição da Nova Diretoria; 

Decisões operacionais decorrentes do I Colóquio Mercosul de Pesquisa em Comunicação; 

Critérios para afiliação de Novos Programas à COMPÓS; Definição de Calendário para o VII



Encontro  da  COMPÓS;  Apoio  financeiro  da  COMPÓS para  manutenção  da  Home-page  da

entidade; Mudanças no sistema de Bolsas do CNPq; Situação de Participação dos Programas

nos  GTs  da  COMPÓS;  O  que  ocorrer.  Foram  sugeridas  e  acatadas  duas  inclusões,  quais

sejam: Discussão da Eleição do Representante de Área na CAPES; Criação de Novos Grupos

de Trabalho. Foram também sugeridas e acatadas algumas inversões na Ordem dos assuntos.

Não havendo informes, passou-se diretamente à Ordem do Dia, na sequência que se segue:

1) Leitura e Aprovação da Ata do V Encontro da COMPÓS 

O Secretário fez a leitura da Ata da Reunião Ordinária realizada em 30 de maio de 1996, na

Escola  de  Comunicações  e  Artes  (ECA)  da  Universidade  de  São  Paulo  (USP).  A  Ata  foi

colocada em discussão e o Prof.  Eduardo Penuela pediu correção do nome da ECA, grafado

como  Escola  de  Comunicação  e  Artes,  quando  o  correto  seria  Escola  de  Comunicações  e

Artes.  Não  havendo  mais  comentários  ou  correções  sugeridas  pelos  presentes,  passou-se  à

votação da Ata, que foi aprovada por unanimidade, com a correção acima mencionada. 

2) Prestação de Contas da COMPÓS para o período maio de 1996 a maio de 1997 

O Secretário Geral,  Prof.  Marcos Palacios,  passou então à prestação de contas da COMPÓS

para  o  período  de  maio  de  1996  a  maio  de  1997,  fazendo  a  leitura  e  explicitação  do

documento  previamente  distribuído  aos  Conselheiros,  com  demonstrativo  das  receitas  e

despesas no período; As contas foram apresentadas, discutidas e aprovadas por unanimidade.

3) Local de Realização do VII Encontro da COMPÓS. 

O  Presidente  da  COMPÓS  lembrou  aos  presentes  que,  conforme  lido  na  Ata  aprovada,

referente ao V Encontro, a UFMG havia sido indicada,  preliminarmente,  em São Paulo, como

local possível do VII Encontro, ficando a decisão remetida para o VI Encontro. A palavra foi

então passada  à  representante da UFMG, Profa Vera Regina Veiga França,  que explicou que,

em virtude  de  dificuldades  internas  enfrentadas  pelo  Programa,  o  próximo  ano  não  seria  a

melhor ocasião para a realização do Encontro Nacional na UFMG. O Prof. Eduardo Penuela

levantou a alternativa de realização do Encontro em São Paulo, na PUC-SP ou no IMS, 

alegando que além da vantagem de tais  programas contarem com boa ínfra-estrutura,  os 

custos  gerais  do  Encontro  seriam  reduzidos  em  função  de  sua  localização  geográfica.

Declarou que em sua opinião a PUC-SP seria uma ótima opção e ofereceu o apoio da ECA-

USP, inclusive para o processo de organização, caso a PUC-SP aceitasse sediar o Encontro.

A Profa.  Lucia Santaella,  informou que a PUC-SP tinha condições de sediar o Encontro,

contando com excelentes  instalações  físicas  recém-inauguradas,  um programa acadêmico

consolidado  e  diversas  lideranças  atuantes  no  âmbito  do  programa. Não  havendo outros



candidatos,  a  indicação  da  PUC-SP como  sede  do  VII  Encontro  foi  votada  e  aprovada  por

unanimidade. 

4) Eleição da Diretoria da COMPÔS 

O Prof.  Marcius  Freire  explicou o processo  de eleição da  nova  Diretoria,  de  acordo com o

estatuto da COMPÔS.  O Prof. Etienne Samain fez a indicação dos nomes dos Profs. Antonio

Albino Canelas Rubim, Ione Bentz e Milton José  Pinto, respectivamente para Presidente, 

Vice-Presidente e  Secretário Geral  da  COMP׃S.  Os indicados  manifestaram-se,  aceitando  as 

indicações. Não havendo outros candidatos, passou-se à votação, tendo os indicados sido eleitos 

por  unanimidade  e  lavrada,  lida,  aprovada  e  assinada  uma  Ata  própria,  entregue,  ao

final da Sessão, ao novo Secretário Geral da entidade.

5) Proposição de Novo Grupo de Trabalho 

O  Prof.  Norval  Baitello  Jr.  propôs  a  criação  de  um  novo  GT  na  COMPóS,  denominado

Semiótica  da  Mídia.  O  Prof.  Marcius  Freire  declarou  que  recebera  a  documentação,  mas

colocou em discussão,  preliminarmente,  se  deveria  ou  não  haver  criação  de  novo GT,  uma

vez que na Ata aprovada referente ao V Encontro, a decisão de criação de novos GTs havia

sido postergada até  o VII Encontro,  para o qual  está  prevista uma reclivagem geral  dos Gts

existentes.  O  Prof.  José  Luiz  Braga  argumentou  que  tal  decisão  se  dera  em  função  da

necessidade de aprovar critérios claros para a criação de novos GTs, mas como tais critérios

já  estavam  aprovados  e  divulgados,  desde  o  ano  passado,  nada  impedia  que  o  Conselho

examinasse a proposta. A Profa. Lucia Santaella argumentou contra a criação do novo grupo,

alegando que a questão não era apenas de critérios, mas de .necessidade de estabelecimento de

um mapeamento  da  área,  como  elemento  que  viesse  a  informar  o  processo  de  reclivagem,

antes da criação de qualquer novo GT'. O Prof. Norval Baitello Jr.  retirou então sua proposta

de criação de Grupo, sendo o assunto retirado de pauta. 
6) Operacionalização de decisões decorrentes do I Colóquio Mercosul 

O  Secretário Geral  leu  o  Relatório  do  I  Colóquio  Mercosul  de  Pesquisa  em Comunicação, 

realizado  nos  dias  31  de  maio  e  01 de  junho,  antecedendo o  VI  Encontro  da  COMP׃S. 

Explicou  que  a  maioria  das  decisões  ali  tomadas  independiam  de  ações  do  Conselho,

colocando  em  apreciação  apenas  aquelas  que  requeriam  deliberação,  especialmente  a

formaחדo  das  comissões  sugeridas  no  documento  lido.  Foi  decidido  que  a  Diretoria  eleita

teria  plena  autonomia  para  a  constituição  daquelas  comissões  e  de  outras  que  viesse  a 

considerar necessárias.  Foi  proposta  e  aprovada  a  mudanחa  do  nome  do  Colףquio  de 

Colóquio Mercosul de Pesquisa em Comunicação  para  Colóquio Mercosul de de Pós-

Graduação em Comunicação. Fico decidido que será realizado um II Colóquio, em 1998,  em



data a ser decidida, com formato a ser decidido após contato da Diretoria da COMPÓS com

nossos parceiros no Mercosul. Montevídéo foi estabelecida como sede do próximo Colóquio. 

7) Critérios para afiliação de Novos Programas à COMPÓS 

Conforme  constante  na  Ata  do  V  Encontro,  uma  Comissão  composta  pelos  professores

Antonio Fausto Neto, Lucia Santaella,  e Maria Nazareth Ferreira havia sido formada para

propor critérios para a afiliação de novos Programas à COMPÓS. A palavra foi passada ao 

Prof  Antonio  Fausto  Neto,  que  fez  a  leitura  da  proposta  da  Comissão.  Após  algumas 

considerações sobre o documento, por parte dos Conselheiros,  foi decidido, por unanimidade, 

que o mesmo será enviado para os Programas, que terão prazo até 18 de setembro para se  

manifestarem,  sendo a  sua  discussão  e aprovação remetida  para  a reunião semestral  dos 

Coordenadores  de  Programas,  a  ser  realizada em setembro  em Brasília.  Foi  ressaltada  a 

necessidade de que tais critérios estejam plenamente operacionais por ocasião da realização 

do VII Encontro Nacional, em São Paulo. 

8) Apoio da COMPÓS para a manutenção da Home-Page da COMPÓS 

O Secretário  Geral  explicou que a  manutenção da  Home-Page  da  COMPÓS na Internet

estava sofrendo atrasos, em virtude de a UFRJ não contar com um bolsista para esse trabalho  

e sugeriu que a COMPÓS arcasse com as despesas de manutenção da página, através de uma

bolsa de estudos. Foi decidido, por unanimidade, que a Diretoria da COMPÓS examinará a

questão e decidirá pela melhor forma para superar o problema, seja criando uma bolsa, seja

remunerando extraordinariamente um profissional para a tarefa de manutenção. Antes-  de

passar  ao  ponto  seguinte,  o  Secretário  Geral  informou  que  o  Prof.  Sergio  Capparelli,

representante da UFRGS no Conselho havia se incorporado à plenária,  contando UFRGS

portanto, a partir de então, com os votos dos dois representantes. 

9) Mudança do Sistema de alocação de Bolsas no CNPq 

O assunto  foi  colocado  em pauta  em função  de  diversas  manifestações  de  preocupação

quando da fala do representante da área no CNPq, na Reunião Plenária da COMPÓS do dia 

04 de junho.  O Prof.  Jacques Weinberg manifestou-se dizendo que, naquele momento, a

discussão seria infrutífera,  pois os conselheiros não dispunham ali de informações precisas

sobre o novo sistema, apesar de o CNPq haver confirmado que a mudança já estava provada.

Por proposição do Prof. Antonio Fausto Neto, complementada pelo Prof. José Luiz Braga, 

foi aprovado por unanimidade, que a Diretoria da COMPÓS solicitará uma reunião formal 

com  a  Direção  do  CNPq,  solicitando  esclarecimentos,  levando  a  preocupação  dos

representantes dos Programas da área e manifestando a estranheza pela maneira pela qual o

processo foi conduzido, não tendo havido qualquer consulta  sobre a sistemática a ser adotada.



Os  resultados  da  reunião  serão  comunicados  aos  Coordenadores  de  Programas,  em  sua

reunião em Brasília, em setembro.

10) Situação de Participação dos Programas afiliados à COMPÓS nos Gts.

O  Prof.  Sergio  Capparelli  abriu  as  discussões  externando  sua  preocupação  face  aos  dados

apresentados  nas  tabelas  estatísticas  preparadas  pela  Vice-Presidente  da  COMPÓS,  Profa.

Maria Ceres Pimenta,  quanto  à  participação dos Programas  nos GTs da COMPÓS.  A Profa.

Lucia  Santaella  assinalou  que  a  questão  era  importantíssima,  devendo  ser  objeto  de

discussões  durante  o  ano  inteiro,  e  voltou  a  ressaltar  a  necessidade  de  um mapeamento  da

área  de  comunicação  para  melhor  se  poder  julgar  a  atuação  dos  GTs  no  processo  de 

reclivagem, Salientou  que  acreditava  que  a  baixa  participação  da  PUC-SP  nos  GTs  da

COMPÓS,  era,  pelo menos  em parte,  explicada pelo fatode os  GTs "não serem constituídos 

exclusivamente  de  doutores,  afastando  professores  que  não  se  sentiam  motivados  para

discutir  seus  trabalhos  com  participantes  que  não  são  realmente  pesquisadores,  pois

pesquisadores realmente são apenas os doutores". 

Nesse  ponto  a  Mesa sugeriu  que  aquele  ítem  da  pauta,  por  sua  complexidade  e  pelas

controvérsias que necessariamente iria gerar, fosse provisoriamente suspenso, passando-se aos

próximos  ítens da pauta que requeriam deliberações do Conselho e voltando-se ao assunto ao

final da reunião, na parte da tarde, após o intervalo para. almoço .. 

 11) Eleição do representante da área de Comunicação na CAPES 

O Prof. Eduardo Penuela informou que seu mandato estava no fim e que as eleições seriam 

em julho,  sendo  que  a  COMPÔS,  enquanto  entidade  que  congrega  os  Programas  de  Pós- 

Graduação,  terá  voto  pela  primeira  vez.  Ressaltou  que  já  fizera  seu  informe  na  Reunião

Plenária do dia anterior e que se colocava  à  disposição dos colegas para dar continuidade ao

seu trabalho de representação, caso sua atuaחדo fosse considerada satisfatףria, Foi informado que 

a COMPÓS como votante teria que constituir uma lista com seis nomes. A Profa.  Lucia 

Santaella assinalou  que  dois  anos  constituem  um  período  muito  curto  para  o  trabalho  de

representação na CAPES;  ressaltou que o Prof.  Eduardo Penuela tem se  mostrado aberto ao

diבlogo e propôs que a COMPÓS fechasse questão com seu nome como cabeça da lista a ser 

enviada  à  CAPES. O Prof. Sergio Capparelli sugeriu o nome do Prof Jacques Weinberg, para

compor a lista a ser enviada pela COMPÓS. O Prof. Albino Rubim apoiou a proposta da 

Prof. Lucia Santaella e o Prof José Luiz Braga sugeriu que os outros nomes fossem definidos

pela  Diretoria,  após  consultas  com  os  Coordenadores  dos  vários  programas afiliados.  A

proposta foi aprovada, registrando-se a abstenção do Prof. Eduardo Penue1a. 

  



 12) Calendário para o VII Encontro da COMPÓS 

Ficou  decidido  que  a  divulgação,  com produção  de  cartazes  e  folders,  custeados  pela 

COMPÓS  se  for  necessário,  será,  no  mais  tardar,  iniciada  em setembro  de  1997.  Ficaram

estabelecidas as seguintes datas: 15 de janeiro de 1998 para recebimento de trabalhos nos

Gts; 02 de março envio dos trabalhos selecionados para a Diretoria da COMPÓS.

Às 13:45 hs. a reunião foi suspensa para o almoço, sendo os trabalhos retomados às 14:30 hs

e  anunciadas  as  ausências  dos  representantes  da  PUC-SP,  que  tiveram  que  viajar.  Foi

retomada a discussão sobre a participação dos Programas nos GTs, tendo o Prof.  Wilson

Gomes lamentado a ausência da Profa.  Lucia Santaella,  pois suas observações decorriam

diretamente  de  sua  fala.  Assinalou  que  "a  posição  da  Profa.  Santaella  alegando  que  os

professores da PUC-SP não participavam dos GTs por não serem constituídos de doutores

desqualificava  os GTs da  COMPÓS";  lembrou ainda que a Profa, Santaella devia levar em

conta que os trabalhos eram selecionados por sua qualidade, independentemente da titulação

de seu proponente.  A Profa.  Regina Andrade declarou que também sentiu-se incomodada

pela fala da profa. Lucia Santaella e lamentou sua ausência para um debate mais detalhado de

suas  posições  naquele  particular.  O  Prof.  Etienne  Samain  reforçou  a  necessidade  de  se

formar uma comissão para produzir um mapeamento da área. O Prof. Fernando Ramos ressaltou 

a  importância  das  tabelas  estatísticas  elaboradsas  pela  COMPÓS  e  propôs  que  o 

trabalho fosse aprofundado, inclusive com a produção de séries históricas para um melhor

conhecimento  da  real  situação  de  participação.  A  Profa.  Maria  Ceres  Pimenta,  Vice-

Presidente da COMPÓS e responsável pela elaboração das tabelas em discussão concordou

com a necessidade de um aprofundamento da análise, inclusive com a produção de séries

históricas e fez diversas considerações sobre as estatísticas apresentadas. O Prof. José  Luiz

Braga concordou com as sugestões de aprofundamento, mas ressaltou que o mapeamento não 

deveria passar pela formação de qualquer comissão; segundo ele, já temos um mapeamento

hoje,  representado pelos GTs existentes; fazendo-se reclivagem, o mapeamento vai surgir

das  propostas  a  serem apresentadas.  O Prof.  Juremir  Machado  da  Silva  ressaltou  que  a

participação dos Programas deve ser avaliada não só  pela apresentação de trabalhos, mas

também  nas  participações  como  relatores  e  até  mesmo  como  observadores.  A  falta  de

informações  foi  apontada  por  vários  conselheiros,  como  uma  das  causas  da  baixa

participação, louvando-se a iniciativa de se iniciar a divulgação do VII Encontro o mais cedo

possível. O Prof. Jacques Weinberg ressaltou ainda que o grande número de eventos na área

pode  ser uma  das causas  da  baixa participação de alguns  Programas, pelo  fracionamento e



dispersão  das  participações.  O  Prof.  José  Luiz  Braga  propôs  que  não  fosse  formada  uma

comissão  para  o  mapeamento,  mas  sim  fixado  um  prazo  limite, pela  Diretoria,  para  a

apresentação de propostas de  GTs  para a  reclivagem.  Com isso,  sustentou,  seria facilitado o 

processo de trabalho no VII Encontro da COMPÓS. A data limite foi sugerida como 30 de março 

de 1998.

Foram colocadas em votação primeiramente a proposta da Profa, Lucia Santaella de  formação de 

uma  comissão  para  o  mapeamento  da  área.  A  proposta  obteve  15  votos

contrários e uma abstenção. A proposta do Prof.  José  Luiz Braga foi  então colocada em 

votação, sendo  aprovada  por  unanimidade.  O  Presidente  da  COMPÓS  agradeceu  então  à 

UNISINOS  pela  excelente  acolhida  e  fez  um  breve  relato  das  atividades  da  COMPÓS

durante  o  último ano, ressaltando  a  excelente convivência e complementaridade entre os três

membros da Diretoria. Em seguida, convidou a Diretoria eleita para compor a Mesa. 

A Diretoria em exercício retirou-se da Mesa que foi ocupada pela nova Diretoria eleita.

Seguiram-se pronunciamentos do novo Presidente da COMPÓS, Prof. Albino Canelas Rubim e 

da  Vice-Presidente Profa. Ione  Bentes,  agradecendo  pela confiança  neles  depositada  e 

delineando brevemente  os  parâmetros  de  atuação  da  nova  Diretoria,  visando  à  consolidação 

definitiva da COMPOS e  à  expansão de suas atividades. Por  último, fez uso da palavra o 

Prof. Pedro  Gilberto  Gomes,  como  Diretor  do  Centro  de  Ciências  da  Comunicação  da 

UNISINOS, agradecendo pela honra de ter sediado o Encontro e desejando uma gestão  profícua 

à Diretoria recém eleita. 

E nada mais havendo para ser tratado,  eu, Marcos Palácios, na qualidade de Secretário-Geral

da  COMPÓS, por ser verdade, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada, será 

assinada por mim, pelos demais diretores da entidade, e por todos os membros presentes do 

Conselho da COMPÓS.

São Leopoldo, cinco de junho de mil novecentos e noventa e sete. 

  


