
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS 
DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  COMUNICAÇÃO  -  COMPÓS  (CONSELHO  DE 
REPRESENTANTES), REALIZADA POR OCASIÃO DO VIII ENCONTRO NACIONAL 
DA ENTIDADE, NO SESC VENDA NOVA, BELO HORIZONTE, EM 04 DE JUNHO DE
1999, A PARTIR DAS 14h30min. 

Contando com a presença de representantes de todos os Programas associados à COMPOS e 
com  todos  os  membros  de  sua  Diretoria,  reuniu-se  o  Conselho  de  Representantes  da
COMPÓS em Belo Horizonte, no SESC Venda Nova, em 04 de junho de 1999, a partir das
14h30min. A mesa foi composta pelo Presidente da COMPÓS, Prof. Antônio Albino Canelas
Rubim, da UFBA, pela Vice-Presidente Profa. Ione Maria Ghislene Bentz, da UNISINOS, e
pelo Secretário-Geral Prof. Milton José Pinto, da UFRJ. Presentes os seguintes Conselheiros,
representantes de Programas: Graça Caldas (UMESP), Cecília Maria K. Peruzzo (UMESP),
André  Lemos (UFBA), Wilson Gomes (UFBA),  Denilson Lopes Silva (UNB), Luís Carlos
Martino  (UNB),  Eduardo  Penuela  Canizal  (USP)  (até  às  15h15min),  Maria  Immacolata
Vassalo  Lopes  (USP),  Philadelpho  Meneses  Neto  (PUCSP),  Vera  Regina  Veiga  França
(UFMG) , César Geraldo Guimarães (UFMG) (a partir das 15h), Paulo Vaz (UFRJ), Antônio
Hohlfeldt  (PUCRS),  Juremir  Machado  da  Silva  (PUCRS)  (entre  15h15min  e  16h55min),
Pedro Gomes (UNISINOS) (até às 15h),  Elisabeth Bastos Duarte (UNISINOS), Afonso de
Albuquerque (UFF) e Afonso Henriques de Guimarães Neto, além de André Lázaro (UERJ),
como observador  e diversos professores dos programas  filiados.  Havendo quorum legal,  o
Presidente  da  COMPÓS,  Prof.  Albino  Rubim,  passou  à  leitura  da  pauta  proposta  para  a
reunião, composta dos seguintes itens: leitura e aprovação da Ata do VII Encontro; prestação
de contas pelo Secretário da COMPÓS; auto-avaliação final da Diretoria sobre seu trabalho
no  biênio  1997  -1999;  solicitação  do  CNPq  sobre  previsão  de  gastos  nos  Encontros  da
COMPÓS; proposta de realização de um seminário sobre avaliação em Brasília, nos dias 7 e
8 de  outubro;  escolha  do local,  datas  e  prazos para  o IX Encontro;  pedido  de  criação do
novo  GT  Estudos  de  Jornalismo;  Movimento  sobre  a  Qualidade  da  Formação  em
Comunicação  e  participação  da  COMPÓS  na  Comissão  de  Especialistas  do  MEC;
encaminhamento da votação do representante da  área na CAPES; eleição da nova Diretoria
da COMPÓS para o biênio 1999/2001; o que ocorrer. Passou-se em seguida à Ordem do Dia,
na seqüência: 
1) Solicitação do CNPq sobre previsão de gastos nos Encontros Anuais da COMPÓS 
O Presidente,  Prof. Albino Rubim, apresentou um estudo sobre os custos dos encontros nos
últimos anos, fazendo a proposta de que fosse enviada ao CNPq uma estimativa de custos
variando entre R$ 80.000,00 e R$ 100.000,00, tendo em vista que realização dos encontros a
cada ano era itinerante entre os diversos programas filiados. A proposta foi  discutida pelo
plenário, tendo usado da palavra os conselheiros Prof. Antônio Hohlfeldt, Prof.a Graça Caldas
e Prof.a Vera Regina França. Posta em votação, foi aprovada por unanimidade. 
2) Realização de um Seminário de Avaliação em Brasília, em outubro 
O Presidente apresentou a proposta de realização de um Seminário de Avaliação em Brasília,
no nos dias 7 e 8 do mês de outubro, aprovada na reunião dos coordenadores de programas
realizada em abril, em Brasília, fazendo uma proposta de pauta, enfatizando a importância de
que todos os Representantes de Programas chegassem no dia anterior ao início do Seminário.
Os  representantes  Prof.  Paulo  Vaz,  Prof.a Maria  Imacollata  Vassalo  Lopes,  Prof.  André
Lemos, Prof. Antônio Hohlfeldt e Prof. Afonso de Albuquerque fizeram sugestões no sentido
de enriquecer a pauta prevista, que foi a seguir aprovada por unanimidade. 
3) Proposta de criação do GT Estudos de Jornalismo 
O Presidente apresentou em seguida o pleito relativo à criação do GT Estudos de Jornalismo,
apresentada por diversos Programas filiados. O Prof. José  Luiz Braga e a  Prof.a Ione Bentz
deram  esclarecimentos sobre os aspectos  normativos a  serem cumpridos pelas solicitações de



novos GTs, tendo a proposta apresentada cumprido os requisitos exigidos. Posta em votação,
a proposta foi aprovada por unanimidade.
4) Escolha do local do próximo Encontro Anual 
O Presidente comunicou que havia duas propostas para realização do IX Encontro:  uma do
programa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com a possibilidade de
que o Encontro fosse realizado juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do
Sul,  e  outra  proposta  dos  programas  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro  e  da
Universidade  Federal  Fluminense,  que  realizariam o  Encontro  em conjunto.  O Presidente
propôs que o IX Encontro,  no ano 2000,  fosse realizado pela PUCRS (talvez associada à
UFRGS), em Porto Alegre,  e o X Encontro,  no ano de 2001,  pela UFRJ e UFF, no Rio de
Janeiro. Posta em votação, a proposta foi aprovada por unanimidade. 
5) Data e prazos de realização do IX Encontro 
A Diretoria da COMPÓS, com base nas experiências anteriores, propôs as seguintes datas e
prazos: 15 de janeiro de 2000 - entrega dos trabalhos aos GTs; 3 de março - divulgação da
seleção final  dos textos;  30/05 a 2/06 -  realização do IX Encontro. Diversos presentes se
manifestaram no sentido de alongar um pouco os prazos, mais depois de intensa discussão, da
qual participaram os Prof. Paulo Vaz, Prof. Luís Martino, Prof.a, Simone Sá, e Prof.a Elisabeth
Duarte,  a proposta foi posta em votação, tendo 14 representantes votado a favor da proposta
da Diretoria e 4 votado pela mudança das datas. Foi assim aprovada a proposta da Diretoria.
Nesta votação o Prof. José Luiz Braga passou a votar como representante da UNISINOS, em
lugar  do  Prof.  Pedro  Gomes,  por  impedimento  da  Prof.a Ione  Bentz,  que   como  Vice-
Presidenta da COMPÓS compunha a mesa. 
6) Movimento de Qualidade da Formação em Comunicação e participação da COMPÓS na 
reunião da Comissão de Especialistas do MEC 
O  Presidente  fez  um  relato  da  participação  da  COMPÓS  na  reunião  da  Comissão  de
Especialistas  do  MEC  encarregada  de  discutir  as  Novas  Diretrizes  para  os  cursos  de
Comunicação.  Participaram da  reunião  pela  COMPÓS,  além do Prof.  José  Salvador  Faro
(membro  da  Comissão)  os professores  José  Luiz  Braga e  Albino  Rubim,  representando a
COMPÓS e o Movimento,  respectivamente.  Estes mesmos professores foram encarregados
pela Comissão para redação do documento final da reunião, amplamente divulgado, e que
tinha  sido  objeto  de  criticas  por  parte  de  diversos  professores  ligados  aos  cursos  de
Jornalismo das universidades, que acabariam por conseguir junto ao MEC a designação de
uma comissão paralela  para os cursos de Jornalismo.  Apesar das dúvidas ainda existentes
sobre esta nova Comissão, que vinha rachar a área de Comunicação no país , o Prof. José Luiz
Braga,  por  indicação  da  Diretoria,  apresentou  uma Carta  Aberta  a  ser  dirigi  da  ao  MEC,
argumentando contra a criação desta Comissão e enfatizando a necessidade de não se dividir
a área de Comunicação. Depois de longo debate, contra e a favor do envio desta Carta Aberta
ao MEC, em que se manifestaram os professores Prof.  José Luiz Braga, Prof.a Graça Caldas,
Prof.  Afonso  de  Albuquerque,  Prof.  Antônio  Hohlfeldt,  Prof.  Paulo  Vaz,  Prof.  Antônio
Fausto Neto, Prof'. Maria Immacolata Vassalo Lopes, além do Presidente da COMPÓS, foi o
documento posto em votação e aprovado com algumas modificações, por 14 votos a favor,
nenhum contra e 2 abstenções. O documento encontra-se em anexo a esta ATA. 
7) Encaminhamento da votação do representante da área na CAPES 
Extinguindo-se  em  outubro  o  mandato  do  atual  representante  da  área  na  CAPES,  Prof.
Eduardo  Penuela  Cañizal,  foi  discutido  a  seguir  o  encaminhamento  para  definição  dos
candidatos à esta Representação,  a serem votados em lista sêxtupla pelos Programas e pela
COMPÓS.  Manifestaram-se  os  representantes  Prof.  Antônio  Hohlfeldt,  Prof.  Philadelfo
Menezes, Prof. Paulo Vaz, Prof. Wlilson Gomes, Prof.a Cecília Peruzzo, Prof.a Graça Caldas,
Prof.  José  Luiz  Braga,  Prof.a Maria  Immacolata  Vassalo  Lopes  e  Prof.a Elizabeth  Duarte,
sobre a necessidade de se estabelecerem procedimentos para a escolha, envio de sugestões
pelos programas até uma data a ser escolhida, ou estabelecimento de um prazo para que a
COMPÓS  consultasse os  Programas e  divulgasse depois as respostas entre eles. Foi decidido



que a nova Diretoria a ser eleita consultasse a CAPES sobre a possibilidade de adiamento da
escolha para depois do Seminário de Avaliação, em outubro.
8) Auto-avaliação da atual Diretoria sobre sua gestão
O Presidente da COMPÓS apresentou a seguir a auto-avaliação da gestão da atual Diretoria,
descrevendo o programa sugerido  à  comunidade por ocasião do início de seu mandato em
1997 e comentando cada item exaustivamente. A avaliação foi considerada bastante positiva,
somente tendo deixado a desejar em alguns pequenos pontos. 
9) Leitura e aprovação da Ata do VII Encontro da COMPÓS. 
O Secretário fez a leitura da Ata da Reunião Ordinária realizada em 5 de junho de 1998, na
Pontifícia  Universidade  Católica  de  São  Paulo.  A  Ata  foi  colocada  em  discussão,  sendo
sugerida  pequena  alteração  pelo  Prof.a Vera  Regina  Veiga  França.  Não  havendo  outras
observações ou comentários sugeridos pelos presentes,  passou-se  à  votação da Ata,  que foi
aprovada por unanimidade. 
10) Prestação das Contas da COMPÓS para o período de junho de 1998 a maio de 1999. 
O Secretário-Geral, Prof. Milton José Pinto, passou então à prestação de contas da COMPÓS
para  o  período  de  junho  de  1998  a  maio  de  1999,  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.
11) Eleição da nova Diretoria 
Pediu  a  palavra  o  Prof.  José  Luiz  Braga,  que elogiou  a  Diretoria  que saía,  salientando o
sacrifício  pessoal  que era  exigido dos membros  das diretorias  da  COMPÓS e  os avanços
alcançados.  Apresentou  então  a  chapa  formada  pelos  professores  Sérgio  Dayrell  Porto
(UNB),  para  Presidente,  José  Luiz  Aidar  Prado (PUCSP),  para  Vice-Presidente  e Antônio
Fausto Neto (UNISINOS),  para Secretário-Geral  para concorrer  à  eleição.  Iniciou-se então
uma discussão do modo de escolha das chapas nas eleições da COMPÓS, da qual participou
o plenário. Diante das questões apresentadas, os Professores Sérgio Dayrell Porto e José Luiz
Aidar  Prado  retiraram  momentaneamente  suas  candidaturas.  Depois  de  alguma  relutância 
reconsideraram a decisão mantendo suas candidaturas em beneficio da entidade.  A chapa foi
então eleita e empossada por aclamação de todos os presentes. 
E  eu,  Prof.  Milton  José  Pinto,  Secretário  Geral  da  COMPÓS,  por  ser  verdade,  lavrei  a
presente Ata que vai por mim assinada e por todos os representantes presentes. 

Belo Horizonte, 04 de junho de 1999


