
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO
NACIONAL  DOS  PROGRAMAS  DE  PÓS-
GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO - COMPÓS - 9°
CONSELHO DE REPRESENTANTES,  realizada por
ocasião  do  IX  Encontro  Anual  da  Entidade,  NA
PUCIRS,  PORTO  ALEGRE  EM  2  DE  JUNHO  DE
2000. 

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 Porto Alegre, na sede da PUCIRS, em 02 de 
junho de 2000, a partir  das 15 horas.  A mesa foi  composta  pelo Presidente,
Vice- Presidente e secretário da Compós, respectivamente, professores Sérgio
Dayrel  Porto,  José  Luiz  Aidar  Prado  e  Antônio  Fausto  Neto.  Presentes  os
seguintes  conselheiros:  Luis  Gonzaga Motta  e  Luis  Martins  da  Silva  (Unb);
Paulo Vaz e Milton José Pinto (UFRJ); Afonso de Albuquerque e Júlio Tavares
(UFF); Ione Bentz e Elisabeth Duarte (UNISINOS); Ana Claudia Mei Alves de
Oliveira e Arlindo Machado (PUC/SP); André Lemos e Albino Rubim (UFBa);
Eduardo Penuela Canizal e Maria Immacolata Lopes (USP); Etienne Samain e
Marcius Freire (Unicamp); Cicilia M. K. Peruzzo e Anamaria Fadul (UMESP);
Luis  Milman  e  Maria  Helena Weber  (UFRGS);  Antonio Hohlfedt  e  Juremir
Machado  (PUC/RS)  e  César  Guimarães  (UFMG),  além de  observadores  os
seguintes professores: Regina Glória Andrade (DERJ); Silvia Moretzhon (UFF); 
Eugenio  Trivinho  (UNISANTOS);  Bernardo  Issler  (Cásper  Libero);  Magno
Medeiros e Silva (UFGo) e Wilson da Silva Gomes (UFBa). Havendo quorum
legal o presidente da sessão Prof. Sérgio Porto passou à leitura de proposta de
pauta, composta dos seguintes itens: informes gerais (relato sobre a Comissão 
de  Especialistas  e  Relatório  sobre  a  pesquisa  NUPEM);  Cronograma  do 
Processo  Eleitoral;  Admissão  de  Novos  Programas;  Criação  de  Novos  GTs;
Funcionamento de GTs; Avaliação da Capes. Foram ainda encaminhados por
escrito para conhecimento dos presentes os seguintes itens: ata da última reunião 
do  conselho  de  representantes  em  Belo  Horizonte;  relatório  e  prestação  de
contas  sobre  as  finanças  da  Compós;  calendário  da  reunião  de  Brasília,
envolvendo diretoria da Compós e coordenadores de programas;  inserção da
Compós  na  SBPC;  encontro  Mercosul  de  Pós  Graduação.  Inicialmente,  o
professor José Salvador Faro, membro da Comissão de Especialistas do MEC e
convidado para se fazer presente à reunião do Conselho de Representantes fez
um relato historiando a situação da Comissão, anunciando o propósito daquele
fórum em trabalhar  de  forma  institucional,  destacando  a  necessidade  de  um
trabalho  de  entidades  de  comunicação,   de  natureza   acadêmica,    junto   ao 
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Ministério da Educação.  O Prof. Paulo Vaz, representante da UFRJ e que esteve
presente  à  reunião  entre  representantes  da  Compós  com autoridades  do  MEC,
ressaltou sobre a importância de se dar um informe público sobre as negociações
havidas entre setores acadêmicos e o MEC sobre a estruturação da Comissão de
Especialistas  e  sua  respectiva  metodologia  de  trabalho.  O  professor  Albino
Rubim  destacou  a  importância  deste  tipo  de  cooperação  e  de  interação,
especialmente  o  papel  da  pós  graduação  neste  tipo  de  fórum,  sublinhando,  ao
mesmo  tempo,  que  nenhuma  entidade  deve  falar  em  nome  de  outras  áreas,
respeitando-se  assim  os  formatos  de  cooperação  multi-institucional.  A  mesa
Diretora  dos  trabalhos  propôs,  tendo  sido  aprovado,  o  nome  do  Prof.  Albino
Rubim para se constituir  em assessor de política institucional da Compós, com
objetivo de representá-Ia junto ao MEC. O presidente da Compós propôs ainda
que  a  INTERCOM se  solidarizasse  com este  tipo  de  encaminhamento,  através
da adesão daquela entidade a este formato de grupo de trabalho, tendo a Profa .
Cicilia Peruzzo, presidente da entidade,  e presente à reunião deste Conselho, na
condição de representante da UMESP,  declarado que iria levar  a proposta para
consideração  da  diretoria  daquela  entidade.  Em  seguida  a  Profa.  Maria
Immacolata  Lopes  fez  um  relato  sobre  o  andamento  da  pesquisa  do
NUPEM/COMPÓS,  informando  sobre  os  prazos  de  conclusão  dos  trabalhos  e
reafirmando sobre a necessidade da cooperação de todos os programas a fim de
que  a  pesquisa  avançasse  em  sua  fase  final.  Por  indicação  da  diretoria  da
COMPÓS,  homologado pelos  presentes,  o nome do Prof.  Antônio Fausto Neto
foi  apontado para  acompanhar o grupo de análise  de  dados  da  pesquisa,  tendo
ainda  o  Prof.  Sérgio  Porto,  solicitado  uma  moção  de  aplauso  ao  trabalho  de
pesquisa coordenado com eficiência e dedicação pela Profa.  Immacolata Lopes.
Foram prestados  ainda os  seguintes  informes:  a)  Reunião de  Brasília:  nos dias
17 e 18 de agosto haverá reunião da diretoria da Compós com os coordenadores
de programas, tendo como local a CAPES. Na pauta está a retomada de temas
abordados na reunião do Conselho Deliberativo - 9° encontro; b) Carta Compós: 
Será editado um número especial  da  "Carta Compós" abordando o 9° encontro
de Porto Alegre.  Pede-se a colaboração de todos,  especialmente a avaliação de
coordenadores de GTs;  c) Site Compós: o site da Compós já está disponível no
endereço  http://ccc.unisinos.br/pos/com.     Pedimos  aos  programas  que  visitem  o
site  e  também que nos  ajudem a  coletar  os  textos  de  encontros  passados  para
disponibilizar  no  site.  Os  encontros  anteriores,  cujos  textos  não  foram
localizados,  são  os  seguintes:  1992 -  Rio  de  Janeiro;  1993 -  Salvador;  1994 -
Campinas;  1995  -  Brasília;  1996  -  São  Paulo.  d)  Inserção  na  SBPC:  Os
encontros anuais da SBPC acontecem a cada mês de julho, em uma das capitais
brasileiras. São estruturados em diversas formas de participação e intervenção e
a que mais nos interessa é a montagem de painéis, a partir de convite da própria
SBPC, ou por indicações das sociedades científicas.  Por convite da SBPC, três
pesquisadores da Compós farão um painel no encontro de Brasília, a realizar-se
entre 9  e 14  de julho  de  2000.  São  eles  os  Profs. Sérgio  Porto (Unb);  Eugênio 
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Trivinho (Católica de Santos) e Juremir Machado da Silva (PUC/RS). Eles farão
o  painel  ''Novas  Tecnologias  de  Comunicação  e  Relações  Virtuais";  e)
FELAFACS:  A  FELAFACS  realizará  em  outubro  próximo,  em  SP,  um
congresso  dedicado  especificamente  à  pós  graduação  em  Comunicação  na
América  Latina.  Os  convites  à  participação  estão  sendo  distribuídos  e  os
organizadores  do  evento  são  os  professores  Valter  Neira,  em Lima  e  Eduardo
Penuela,  ECA/USP  -  Brasil.  A  diretoria  da  Compós  enviou  carta  ao
organizadores,  solicitando inscrição de  participação na  reunião  específica  sobre
pós  graduação  a  ser  realizada  durante  o  evento,  na  medida  em  que  é  uma
instituição  que  se  dedica  especificamente  aos  interesses  da  pós  graduação  no
Brasil, desde 1991. Ainda não recebemos respostas; f) Mercosul: Será realizada
em março de 2001, o 3° Encontro Mercosul de pós graduação em Comunicação,
na  cidade  de  Córdoba,  na  Argentina.  Dele  participarão  três  programas  de  pós
graduação daquele país,  os  doze do Brasil,  filiados à  Compós,  e  programas  do
Chile e de outros países que desejarem comparecer.  A pauta prevê uma primeira
etapa para apresentação de linhas de pesquisa de cada programa e uma segunda
etapa  para  discussões  temáticas  em  mesas  redondas.  Os  programas  que
desejarem  enviar  sugestões  de  tema,  devem  remeter  email  para  Prof.  Aidar
(zupra  @  pucsp  .  br)  .  O  encontro  durará  cerca  de  três  dias.  A  viagem  e
hospedagem  do  pesquisador  indicado,  serão  custeadas  pelo  próprio  programa.
Cada programa deverá indicar um único representante. Antes se passar à ordem
do  dia,  os  presentes  se  manifestaram  favoravelmente  aos  termos  da  Ata  da
Reunião  do  Conselho  de  Representantes,  realizada  em  Belo  Horizonte,  cuja
cópia  havia  sido  distribuída  anteriormente,  por  escrito,  para  manifestação  dos
integrantes  do  Conselho  de  Representantes.  Passou-se  em seguida  à  ordem do
dia, na sequência: 

1) Relato de GTs e Criação de Novos GTs: Foi feito um relatório das atividades
   dos grupos de Trabalho durante o encontro, registrando-se ao mesmo tempo a
  extinção  do  GT "Globalização",  dissolução  que  aconteceu  "em alta",  pois  o
  GT  teve  uma  renovação  de  80%  de  participantes,  com  grande  numero  de
    participantes   e   interessados.   Foram   aprovados   dois      novos   GTs: 

"Epistemologia  da  Comunicação";  "Políticas  e  Estratégias  de  Comunicação",
sendo  seus  proponentes  os  professores  Luis  Martino  (Unb)  e  Milton  José
Pinto  (UFRJ).  Na  avaliação  dos  trabalhos  dos  GTs  foram  lembradas  as
seguintes  questões:  necessidade  de  que  a  entrega  do  relato  se  faça  com
antecedência;  ampliação  para  cinco  sessões  ao  invés  de  quatro;  diminuição
do  espaço  dedicado  ao  cafezinho;  a  liberação  do  coordenador  de  GT  para
apresentar  trabalho;  a  importância  de  um encontro  inter  GTs;  a  diversidade
das  novas  metodologias  de  trabalhos  dos  GTs  sem,  contudo,  deformar  o
formato  GT/COMPÓS; lembrou-se  que  há  um  intervalo  muito  grande  entre
apresentação  e  publicação  dos  trabalhos;  que  tem  havido  renovação
significativa   de  participantes,   com   trabalhos  nos   Gts,    numa  faixa  nunca

3 



inferior  a  50%.  Mais  foi  lembrado  também  que  em  grupos  como
Comunicação e Política" houve uma queda de participantes  em função da 
criação  do  GT  "Estudos  de  Jornalismo";  alguns  grupos  (estudos  de
jornalismo)  lembraram  a  necessidade  de  haver  comissão  de  apoio  à
coordenação para o processo de seleção de trabalhos. Foi destacada a questão 
do ineditismo, lembrando que textos colocados em páginas dias antes, não
perdem o ineditismo, e que aqueles apresentados, ou parte deles, em formatos 
anteriores, perdem o ineditismo; revelou-se também que houve superposição 
de trabalhos  em mais  de um G T bem como um desequilíbrio na relação 
número trabalhos de doutores/número de trabalhos de pós graduandos. Foram 
reconduzidos  como  coordenadores  os  professores  Eugênio  Trivinho 
(Comunicação e Sociedade Tecnológica), Ana Cláudia de Oliveira (produção 
de  Sentidos  nas  Mídias),  Magno  Medeiros  (Mídia  e  Recepção),  Gilberto 
Prado Lago (Criação e Poéticas Digitais); Norval Baitello (Comunicação e 
Cultura);  Foram  escolhidos  como  novos  coordenadores:  Gilberto  Lago 
(Comunicação  e  Campo  do Inconsciente);  Beatriz  Bretas  (Comunicação  e 
Sociabilidade); Sônia Serra (Estudos de Jornalismo) e Luiz Antônio Coelho 
(Fotografia, Cinema e Vídeo); Fernando Azevedo (Comunicação e Política).

2) Admissão de novos programas à COMPÓS: OS cursos de pós graduação da 
Cásper  Líbero  de  São  Paulo  e  da  Universidade  Tuiuti  de  São  Paulo
apresentaram seus pedidos de admissão à COMPÓS. Porém, uma vez que a
documentação daqueles programas ainda devia ser complementada, decidiu-
se  que  referidos  solicitantes  deveriam consolidar  documentos  pendentes  e
fazer  nova apresentação durante as  reuniões regulares da diretoria com os
coordenadores de programas, em Brasília, a fim de que os mesmos viessem
a ser homologados na próxima reunião do Conselho de Representante, por
ocasião  do  X  Encontro,  Brasília,  em  2001.  Esses  programas  deverão  ter
aprovados pelo menos dois textos no encontro de 2001 para ser integrarem
definitivamente à entidade.

3) Funcionamento dos GTs: O professor José Luiz Aidar Prado, responsável
pela coordenação de GTs fez uma ampla explanação sobre o histórico das
discussões  travadas  relativas  às  reformulações  de  funcionamento  dos
Grupos  de  Trabalho,  especialmente  reuniões  que  antecederam  àquele
momento, ocasião em que foram definidas sugestões sobre a organização e
funcionamento.  Tendo  em vista  a  complexidade  e  extensão  do  tema,  foi
aprovada  sugestão  do  professor  Albino  Rubim no  sentido  do  assunto  ser
apresentado  e  discutido,  de  maneira  definitiva,  durante  os  trabalhos  das
reuniões  da Compós  com Coordenadores de programa,  no mês de agosto
próximo em Brasília. Neste caso, o documento final deverá ser homologado
na reunião do Conselho de representantes em junho de 2001. 
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4) Processo eleitoral: Foi decidido, no presente encontro que, por ocasião do 10°
Encontro Anual em Brasília,  será eleita a futura diretoria da Compós.  Na
oportunidade foi decidido que o processo se fará por "eleição aberta", com
inscrição  de  chapas,  sendo  ainda  proposto  o  desenvolvimento  de  um
cronograma de trabalho que prevê as  seguintes  etapas:  1  a)  regimento  do
processo eleitoral: data de aprovação em 18/8/200, Brasília. Os responsáveis
pela sua confecção foram os profs. Albino Rubim, José Luiz Braga e Arlindo
Machado;  2a)  Inscrição  de  Candidaturas:  o  prazo  será  detalhado  em
regimento; 3a) Processo de escolha, por votação, mediante procedimento a
ser detalhado em regimento; 4a) Homologação dos resultados da eleição, em
Brasília, na reunião do Conselho de Representantes da Compós, no dia 10 de
junho.

5) Comissões: tendo em vista a complexidade do tema relativo aos trabalhos das 
Comissões  (periódicos;  Produção Artística  e  Mestrado  Profissionalizante),
foi aceita a sugestão no sentido dos relatórios finais serem apresentados na
reunião de agosto em Brasília,  com sua posterior homologação por parte do
Conselho de Representantes, Brasília, igualmente em junho de 2001.

6) Sede do Próximo Encontro: Face à desistência do programa de pós graduação
da  UFRJ  em sediar  o  100 Encontro  Anual,  a  Unb,  através  do  seu  PPG,
acolherá a realização do evento, que ocorrerá no período de 29/5 a 10 de
junho.  Como local da reunião, estão previstos a própria Capital federal ou,
eventualmente, a cidade de Pirinópolis em Goiás. 

7)  Finanças da Compós:  Foi feita uma prestação de contas das finanças da  
Compós,  tendo  o  secretário  tesoureiro  da  entidade  Prof.  Antônio  Fausto  
Neto,  manifestado  o  desejo  de  que  os  programas  mantenham  em dia  a  
contribuição de suas taxas, uma vez que a entidade vive destes recursos para 
prover seus custeios. Também foi solicitado pelo tesoureiro aos programas, 
que sejam identificados os depósitos de contribuição, a fim de que possa ser 
feito o controle das contribuições. 

8)  MOÇÕES:  Foram  apresentadas  e  votadas,  favoravelmente,  as  seguintes
moções de aplauso e de agradecimentos: Reitoria da PUC/RS; Pró Reitor de
Graduação e de Extensão; Coordenador do curso de Comunicação Social; aos
chefes de departamentos do Básico, Jornalismo, Rádio e Televisão, Relações
Públicas, Publicidade e Propaganda; Agência Experimental de Publicidade e
Propaganda  da  PUCIRS;  Editora  da  PUCIRS;  aos  bolsistas  do  pós-
graduação; alunos, estagiários e voluntários; empresas como Hotéis Ritter,
Steiner Turismo, Ativa, Associação de Taxis Lotação, Nutrela, grupo RBS;
Livraria  Acadêmica;   as  instituições  de  fomento,   como  o  CNPq,  Capes,
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Fapergs; à Coordenação do Programa de Pós Graduação em comunicação da
PUClFamecos e à direção da Compós. 

9)  Avaliação da CAPES: O Prof. Wilson Gomes fez exposição sobre o processo
metodológico da avaliação da Capes. Dada a complexidade do assunto e o 
adiantado da hora, foi aceita a sugestão no sentido do mesmo ser igualmente
retomado na reunião  da Compós  e  Coordenadores  de  Programas  prevista 
para o mês de agosto. 

E  eu,  Prof  Antônio  Fausto  Neto,  secretário  geral  da  Compós,  por  ser
verdade,  lavrei  a  presente  Ata  que  vai  por  mim  assinada  e  por  todos  os
representantes presentes. 

Porto Alegre, 2 de junho de 2000.


