
ATA  DA  REUNIÃO  DE  TRABALHO  DA
COMPÓS  COM  COORDENADORES  DOS
PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÀO EM 15 E 16 
DE AGOSTO DE 2000- BRASÍLIA. 

Durante dos dias 15 e 16 de agosto de 2000, realizou-se em Brasília na sede da
CAPES,  reunião  da  diretoria  da  COMPÓS  com  os  coordenadores  de
programas de pós graduação, estando presentes, além da diretoria da entidade
nas  pessoas  dos seus  dirigentes  professores  Sérgio Dayrell  Porto,  José  Luiz
Aidar  Prado  e  Antônio  Fausto  Neto,  respectivamente  presidente,  vice
presidente  e  secretário  geral  da  entidade,  os  professores  programas:  Micael
Herschmann  (UFRJ),  Muniz  Sodré  (UFRJ),  Maria  Helena  Weber(UFRGS),
José  Benjamim  Picado(UFBa),  Antonio  Albino  Canelas  Rubim  (UFBa),
Simone  Pereira  de  Sá  (UFF),  César  Guimarães  (UFMG),  Wilson  da  Silva
Gomes (UFBa), José Luis Braga (UNISINOS), Denilson Lopes da Silva (Unb),
Ione  Bentz  (UNISINOS),  Denise  Cogo(  UNISINOS),  Antonio  Holhfeldt
(PUC/RS),  André  Lemos  (Ufba),  Helena  Katz  (PUC/SP),  Maria  Regina  de
Paula  Mota  (UFMG),  Fernando  Passos  (UNICAMP).Vale  esclarecer  que
dentre os presentes,  destacam-se membros de comissões,  bem como aqueles
que efetivamente  representantes  de programas,  e  que foram os seguintes: 
André  Lemos(UFBA),  Adolfo  Queirós  (UMESP),  Maria  Helena  Weber
(URFGS)  ,  Luiz  Gonzaga  Motta  (Unb)  ,  Ione  Bentz  (UNISINOS),  Irene
Machado  (PUC/sp),  Antonio  Hohlfeldt  (PUC/RS),  Fernando  Machado
(UNICAMP), Muniz Sodré (URFJ), César Guimarães (UFMG), e Afonso de
Albuquerque.  Presentes  ainda,  como  observadores,  os  professores  Bernardo
Issler  (Casper Líbero) e Káti Eliana Caetano(UTP).Inicialmente o presidente
da sessão, professor Sérgio Porto, procedeu a leitura da pauta, posteriormente
aprovada pelos presentes,  nela constando os seguintes pontos:  a) Abertura e
Homenagem  Póstuma  a  Philadelpho  Menezes;  Informes:  organização  do
décimo encontro;  comissão de especialistas;  presença  na SBPC; distribuição
de livros da COMPÓS; produção dos livros dos encontros de BH e de Porto
Alegre;  memória  de  textos;  reunião  da  FELAFACS.  Constaram  ainda  da
pauta  os  seguintes  itens:  Admissão  de  novos  programas;  funcionamento  de
GTS;  encontro  do  MERCOSUL  em  2001;  Regimento  Eleitoral;  visita  do
diretor da CAPES e do representante do CNPq; discussões em grupos sobre
resultados  parciais  das  comissões  de  produção   técnico-artística,   mestrados 
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profissionalizantes  e  avaliação  de  revistas;  e  exposição  do  representante  de
área  junto  a  Capes,  prof.  Wilson  Gomes  sobre  avaliação  continuada.  Na
abertura  da  sessão,  antecedendo  ao  trabalho  na  pauta,  os  presentes
reverenciaram  a  memória  do  colega  Philadelfo  Menezes,  da  PUC/SP,  morto
em  recente  acidente  automobilístico,  ocasião  em  que  os  presentes,  além  de
lamentar  o  trágico  evento,  destacaram as  qualidades  pessoais  e  intelectuais  do
colega morto,  e  que  se  destacavam quando de  sua  participação  nas  atividades
da  COMPÓS.  OS  informes  gerais  foram  tratados  da  seguinte  forma:  a)
Comissão  de  especialistas:  foi  destacada  a  ação  política  da  COMPÓS,  frente
ao  MEC,  destacando-se  nossa  participação,  ao  lado  de  outras  entidades  da
área,  em reuniões  de  trabalho  junto  ao  Ministério  da  Educação,  com objetivo
ainda de  se  criar  um novo canal  de  comunicação  para  se  discutir  as  políticas
públicas  na  área  de  educação que têm impacto  no campo da comunicação;  b)
presença  da  COMPÓS  na  reunião  de  Brasília,  por  convite,  sendo  possível
propor  nossa  participação  no  encontro  de  Salvador,  em  2001,  através  de
mesas,  painéis,  etc;  c)  Distribuição  de  livros  da  COMPÓS  :  Há  necessidade
de  se  "desovar"  os  estoques  de  livros  e  de  CDS,  através  do  apoio  do
programas  para  venda,  tendo  a  diretoria  se  comprometido  a  se  empenhar  no
sentido  de  melhorar  a  circulação  do  material  editorial  da  entidade.  Na
oportunidade,  a  UMESP  ofereceu  o  Jornal  Brasileiro  de  Ciências  da
Comunicação,  para  veicular  em  rede  os  materiais  editoriais  da  Compós;  d)
livros:  está  prevista  a  publicação de livros contendo os materiais  dos encontro
de  Belo  Horizonte  e  de  Porto  Alegre.  O  primeiro  via  negociação  com  a
Editora  da  UFPb  e  o  segundo  com  a  PUCIRS,  sendo  que  neste  caso,  serão
editados dois volumes;  e) Memória de textos: foi  sugerido pelos presentes que
deveríamos  nos  esforçar  no  senti  do  de  recuperar  os  textos  de  encontros
passados,  especialmente  os  de  Salvador  e  de  Campinas.  Para  tanto,  foi  eleita
comissão  integrada  pelos  professores  César  Guimarães,  José  Luiz  Aidar
Prado,  Milton  José  Pinto  e  André  Lemos;  Reunião  da  FELAFACS:  a
COMPÓS deve se fazer presente  à  reunião da Felafacs,  a ter lugar no mês de
outubro  em  São  Paulo.  Foram  discutidos,  em  seguida  os  seguintes  assuntos
como temas distintos aos informes:

a)Preparação  do  encontro  de  Brasília-  O  professor  Sérgio  Porto  informou
sobre  as  gestões  desenvolvidas  na  Unb  para  realização  do  10°  encontro  em
Brasilia,  destacando  visita  ao  Reitor  daquela  IES,  que manifestou  seu  apoio  à
iniciativa;  destacou que será buscado apoio da FINA TE C para realização do
encontro;  registrou ainda que o  prof.  Luiz  Gonzaga Motta  será  o  coordenador
do  grupo  de  trabalho  encarregado  em  Brasília  pela  preparação  do  encontro  e 
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que já em setembro será iniciada a divulgação do encontro através da  primeira 
modalidade de folder. 

b) Admissão de Novos programas:  Foram analisados os pedidos da Casper
Líbero e da Universidade Tuiuti. Foi recomendada filiação provisória, uma 
vez que os programas não atendiam ainda o item 6 que, em síntese exige 
participação  de  professores  nos  GTs,  através  da  inscrição  aceita  de
trabalhos  a  serem  apresentados  no  âmbito  dos  encontros  anuais.  Foi
sugerida criação de comissão para rever normas de acesso  à COMPÓS,
por  parte  de  programas  pretendentes,  tendo  o  prof.  Antonio  Holhfeldt
votado pelo acesso dos dois programas, tendo ainda feito uma declaração
de voto nos seguintes termos: “É absurdo reconhecer-se que a norma está
parcialmente  ultrapassada  e,  não  obstante,  decidir  com  base  na  mesma
para,  logo depois,  modificá-la,  o que prejudica claramente os programas
interessados". A matéria deverá ser analisada no encontro de 2001. 

c) Encontro Mercosul - Houve discussão sobre os formatos, tema e forma de 
participação  dos  programas  interessados.  Serão  definidos  temas,  os
pesquisadores  se  inscreverão;  haverá  uma  apresentação  rápida  de  cada
programa,  estando  previsto  um número  de  cerca  de  50  participantes.  A
diretoria  deverá  indicar  posteriormente,  a  operacionalização  dos
encaminhamentos, através do vice-presidente prof. José Luiz Aidar Prado; 

d) O diretor de avaliação da CAPES visitou os presentes informando que os
resultados  da  avaliação  estarão  da  Internet,  sob  a  forma  de  ficha  de
avaliação; está avançando o debate sobre os mestrados profissionalizantes; 
haverá  alterações  no  processo  avaliativo;  houve  uma  expansão  dos 
programas de pós, nos últimos anos, entre 7 a 8% ao ano bem como uma 
evolução nos investimentos da Capes. Lembrou, por fim, que os dados dos 
cursos devem ser corrigidos até novembro 2000,  relativos ao relatório de 
1998. 

e) Regimento Eleitoral  - Foi analisado o documento produzido por Comissão
encarregada,  sendo feitos destaques não substantivos na proposta global,
destacando-se como pontos principais das discussões: a questão do envio
da chapa; processos de impugnação. Ao final da reunião foram escolhidos
os  colegas  Antonio  Hohlfeldt,  Benjamim  Picado  e  Raquel  Paiva,  como
integrantes da comissão que vai supervisionar o processo eleitoral. 

f) Comissões : Produção Artística e Técnica  -  Foram definidos os termos e
critérios  para a  produção  artística,  em documento anexo,  sendo que os de 
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produção técnica continuarão em discussão, via lista, devendo os mesmos 
serem apresentados  na  próxima  reunião  de  abril  de  2001;  Comissão  de
revistas:  aprovou-se  proposta  que  indica  manutenção  de  comissão
permanente  para  aperfeiçoar  ou  reformular  critérios,  sendo  aprovado
calendário para o processo de avaliação; até 25/8 formulário para editores,
solicitando  exemplares  das  revistas;  até  15/9  recebimento  das  revistas;
reunião de trabalho na Umesp,  envolvendo os seguintes  colegas:  Adolfo
Queirós,  Ida  Stump,  Antonio  Hohlfedt,  Simone  Pereira  Sá,  Benjamim
Picado,  Michael  Herschmann;  Comissão  de  Mestrado  Profissionalizante:
procedeu-se discussão com base em alguns critérios da Capes, bem como
em documento preliminar, que deverá acolher os conteúdos das discussões
e  ser  encaminhado  novamente  para  os  programas,  uma  vez
consolidado.(Vale dizer que este documento já se encontra sistematizado e
encaminhado à  todos os  interessados).  Os documentos finais  sobre  estes
temas devem estar definitivamente concluídos para uma apreciação final na
reunião da COMPOS em abril de 2001. 

g)  Funcionamento dos grupos de Trabalho - Foi apresentado o conjunto de
discussões desenvolvidas em meses precedentes, na forma de documento
aprovado  pelos  presentes  e  que  deverá  estar  disponibilizado  no  site
COMPÓS, e, na forma de impresso, para orientar o processo de envio de
textos e outras providencias correlatas ao funcionamento dos GTS já para o
próximo encontro. Grosso modo, o novo documento aborda os seguintes
itens: 1. Permanece a liberdade dos GTs de escolher ou não a existência de
comissão  julgadora  de  trabalhos;  2.  Indica-se  como  recomendação  a
necessidade de maximizar do índice de renovação de participantes; 3. Os
textos  devem ser  inéditos,  sem publicação,  inclusive  em Congressos;  4.
Aceitação de co-autoria, evitando-se migrações entre GTs; 5.  Participação
em todas as sessões; 6.O coordenador pode apresentar trabalho; 7.a duração
do mandato do coordenador será, no máximo, de dois anos. 8.resolveu-se
não normatizar a participação de estrangeiros. 

h)  Exposição do Professor Wilson Gomes (Consultor da Capes) -Informou  
que avaliação foi cuidadosa e exaustiva, mesmo sendo parcial.  Constatou 
que  os  cursos  revelaram uma  queda  qualitativa  expressa  em conceito.  
Houve melhoras no processo de lançamento de dados, qualificação docente 
e definição de linhas de pesquisa. Registrou que o problema principal é a 
pesquisa acadêmica, sendo necessário implantar uma política séria sobre  
pesquisa. Disse também que a parte do relatório mais descuidada tem sido 
a que se refere aos projetos de pesquisa. 
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i) Visita da representante do CNPq (sra. Crístina Reis) - Informou que a área
de comunicação encontra-se prejudicada, em virtude da queda da demanda.
Disse que em termos de recursos, o CNPq trabalha com a perspectiva de
fundos  setoriais,  e  que a  área  de  Humanas  deve se  preocupar  com isso
porque os editais são temáticos, e na sua maior parte correm o risco de
atender  as  ciências  exatas  e  naturais.  A  área  de  comunicação  deve
identificar parcerias sobre este assunto. Revelou que as bolsas mestrado e
doutorado serão mantidas nos percentuais atuais, com uma possibilidade de
aumento em 10% nas atuais cotas. Disse que daqui para frente, o pedido
de  renovação  de  bolsas  será  feito  pelo  Orientador,  que as  bolsas  novas
pela coordenação de curso e, finalmente que as taxas de bancada estão em
estudo. Sugeriu-se na ocasião, que deve ser feito um diagnóstico da área,
com  suporte  do  CNPq,  com  o  que  sua  representante  se  manifestou
favorável.  O  objetivo  da  iniciativa  visa,  através  de  um  seminário  de
pesquisa, a ser realizado posteriormente, discutindo questões referentes à
qualidade e identidade da área; estes materiais poderão ser de grande valia
para os comitês. 

g) Como  informe  final  foi  lembrado  que  os  textos  referentes  aos  assuntos
aprovados em reuniões devem ser sempre ser enviados aos programas; que
as  pessoas  se  inscrevam  na  Lista  COMPÓS  para  que  as  informações
circulem mais amplamente (www.egroups.com  )  ;   e que a próxima reunião
ocorrerá nos dias 15 e 16 de abril de 2001, em Brasília. 

Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu  Antônio  Fausto  Neto,  secretário  da
COMPÓS,  por ser  verdade,  lavrei  a  presente  ata  que vai  por  mim assinada e
por todos os representantes presentes. 

Brasília, 19 de agosto de 2000 

Prof. Antonio Fausto Neto


