
ATA  DA  REUNIÃO  DE  TRABALHO  DA  COMPÓS
COM OS COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE
PÓS GRADUAÇÃO - Brasília, 26 e 27 de abril de 2001.

Aos  vinte  seis  e  vinte  e  sete  dias  do  mês  de  abril  de  2001,  realizou-se  na
cidade de Brasília , tendo como local o Hotel Nacional, a 1  a  reunião de 2001
da  diretoria  da  Compós  com  os  coordenadores  dos  programas  de  pós-
graduação  em Comunicação.  Presentes,  além da  diretoria  da  COMPÓS,  nas
pessoas  dos  seus  Presidente,  Vice  Presidente  e  Secretário-Geral,
respectivamente,  professores  Sérgio  Dayrell  Porto,  José  Luiz  Aidar  Prado  e
Antônio  Fausto  Neto,  os  seguintes  representantes  de  programas:  Professores
Ione  Bentz  (UNISINOS);  Antonio  Holhfeldt  e  Juremir  Machado  da  Silva
(PUC/RS)  ;  José  Benjamim  Picado  (UFBa);  Fernão  Pessoa  Ramos
(UNICAMP);  Afonso  de  Albuquerque  (UFF);  Maria  Helena  Weber  (
UFRGS);  Raquel  Paiva  (UFRJ);  César  Guimarães  e  Vera  França  (UFMG);
Luis  Gonzaga  Mota  (UnB);  Annamaria  Fadul  (UMESP);  José  Luiz  Proença
(ECA/USP); Amálio Pinheiro(PUC/SP)
Presentes  ainda os  professores  Mitsuro  H.  Yanaze e  Bemardo Isller  (Casper
Libero);  Kati  Eliana  Caetano  e  Luis  Roberto  Furtado  de  Oliveira
(Universidade  Tuiuti  do  Paraná),  cujos  programas  pediram  filiação  à
COMPÓS. Também presentes os professores Hugo Lovisolo (UERJ) e Angela
Prysthon  (UFPE);  Suelly  Fadul  Vellebor  Flory  (UNESP-Bauru/Marília),
e  Antonio  Carlos  de  Jesus  (UNESP/Bauru),  enquanto  programas
observadores.  Antes  de  ser  submetida  aos  presentes  a  pauta  da  reunião,  foi
lembrado  pela  Mesa  que  o  encontro  não  tinha  caráter  DELIBERATIVO,  e
assim  sendo  os  temas  que  implicassem  em  votação,  seriam  encaminhados
para  deliberação  do  Conselho  de  Representantes  na  reunião  prevista  e
regimento,  a  ter  lugar  em  Brasília,  durante  a  realização  do  Xo Encontro
Anual  da  entidade,  em junho de  2001.  Após  este  esclarecimento  foi  feita  a
leitura da pauta, que foi aprovada, e dela constando os seguintes itens:
1.Informes gerais: a. Ingresso dos novos programas (Tuiuti e Cásper Líbero);
b  ..  Reunião  da  SBPC  em  Salvador/Bahia;  c.  Reunião  Mercosul  (novo
calendário)  .d..  Reunião  COMPÓS  /Coordenadores  de  Programas  para  o
segundo semestre de 2001; e) Finanças da COMPÓS ; f) Pesquisa NUPEM ;
2.  Informe  especial  sobre  Xo encontro  de  Brasília;  3.  Processo  Eleitoral;  4.
Balanço  dos  trabalhos  das  comissões  ;  5  Calendário  COMPÓS  para
2001/2002 ;  6.  Eleição para  representantes  da  Capes  e  CNPq; e  6.  Fala  dos
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representantes  de  áreas(CAPES e CNPq).  Dando sequência  à  pauta,  no nível
de  informes  gerais,  foram  tratadas  nas  seguintes  questões:  a)  os  presentes
resolveram  aprovar,  para  homologação  posterior  do  Conselho  de
representantes,  em  junho,  em  Brasília,  o  ingresso  definitivo  dos  programas
de pós-graduação da Universidade Tuiuti e Casper Líbero na COMPÓS, uma
vez atendidas as  últimas exigências (os dois programas estão participando do
GTs  da  entidade,  a  partir  deste  ano,  com  um  determinado  o  número  de
trabalhos  inscritos  previstos  para  fins  de  admissão;  b)  foi  confirmada  a
presença da COMPÓS na reunião da SBPS, porém não há  mais detalhes, uma
vez  que  o  gestor  das  negociações,  prof.  Albino  Rubim,  aguarda  resposta  da
própria  SBPC  para  as  proposições  feitas  pela  COMPÓS;  a  reunião  de  pós-
graduação  de  comunicação  do  âmbito  do  MERCOSUL  não  tem  fato  novo,
pois os colegas argentinos ainda não se pronunciaram sobre nova data. Ficou
acertado que tentaremos novas gestões, sugerindo-se data a confirmar para os 
feriados  de  novembro  de  2001.  Na  hipótese  de  persistirem  as  dificuldades
para  se  fazer  a  reunião  na  Argentina,  o  programa  da  UFRGS  se  dispõe  a
realizar  o  encontro.  Dando  sequência  os  programas  da  Casper  Líbero  e  da
UFRGS  se  ofereceram a  fazer  a  próxima  reunião  "interprogramas",  estando
aberta  a  possibilidade de  novas  propostas.  Tendo  em vista  a  importância  da
pesquisa  para  o  campo  da  comunicação,  elegeu-se  o  tema  "Metodologia"
como a questão de discussões para este próximo encontro ;  foram fixadas as 
datas  de  25  e  26  de  outubro  de  2001  para  a  próxima  reunião  de  trabalho 
COMPÓS/coordenadores de  programas;  a  tesouraria  da  COMPOS  fez  um
balanço  da  situação  financeira  da  entidade,  reiterando  que  os  programas
façam suas contribuições semestrais, e comunique por escrito  à  COMPÓS os
valores depositados, a fim de que as despesas da entidade possam ser feitas; a
professora  Maria  Immacolata  Vassallo  de  Lopes,  através  do  professor  José
Luiz  Braga,  fez  saber  aos  presentes  o  encerramento  da  pesquisa  NUPEM,
cujo relatório final  se encontra  à  disposição dos interessados,  tanto "on line"
no  site  da  COMPÓS,  quanto  graficamente.  Dando  continuidade,  foram
examinados os seguintes itens como INFORMES ESPECIAIS: 

a) O presidente da COMPÓS, prof. Sérgio PORTO, fez um relatório sobre 
as  providências  relativas  à  preparação  do  Xo Encontro,  fixando-se,
especialmente  na  questão  da  captação  dos  recursos.  Disse  que  foi 
prevista a arrecadação de 107 mil reais , dados que somente poderão ser
consolidados às vésperas do evento. Solicitou o empenho dos programas
no sentido de que os mesmos possam assumir as despesas de viagens de
seus  representantes  oficiais,  recebendo  na  ocasião  a  concordância  da
PUC/RS e da UNISINOS, aliviando assim a série de despesas - aluguel 
da ENAP; financiamento de passagens; pagamento de taxas a ALLEGRO 
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(agência que está executando a parte operacional do XO evento), aluguel 
de equipamentos, e outros serviços ligados a XO COMPÓS. Contudo, os
programas deverão comunicar em tempo hábil os nomes dos professores 
que deverão ser financiados pelas próprias instituições. Lembrou ainda o 
presidente  da  COMPÓS  a  importância  de  se  rever  o  formato  de
financiamento das reuniões da COMPÓS tendo em vista a carência de
recursos  e  as  conjunturas  que  envolvem  as  universidades  públicas,
especialmente quando se responsabilizam pela realização do encontro. Em 
decorrência foi formada comissão pelos profs. Vera França, Ione Bentz ,
Sérgio Porto, José Luís Braga e Antonio Hohlfeldt para preparar propostas 
de novos formatos para o encontro anual, cujo relatório será examinado
na reunião do Conselho e Representantes em junho próximo. 

b) O presidente  abriu  espaço  para  agência  ALLEGRO fazer  um balanço
sobre  o  andamento  dos  preparativos  do  encontro  de  Brasília.  Na
oportunidade  foi  lembrado  a  importância  de  se  rever  o
calendário/cronograma  de  operacionalização  dos  encontros,  em
decorrência dos processos relativos à captação de recursos, especialmente 
se pensarmos as realidades e as exigências das fundações estaduais de
apoio à pesquisa.

c) Sobre o processo Eleitoral foi feita, pela comissão composta pelos profs.  
Antonio Hohlfeldt, Irene Machado e Benjamim Picado, uma análise dos
processos  relativos  à  inscrição  de  Chapa,  não  tendo  sido  manifestada
nenhuma irregularidade. Foi inscrita apenas uma chapa para disputar os
próximas  eleições  da  Diretoria  da  Compós:  Presidente:  profa.  Vera
França(UFMG); Vice Presidente: profa. Maria Helena Weber (UFRGS); e
Secretario  geral:  profa  Raquel  Paiva  (UFRJ).  Feita  apresentação  da
plataforma de trabalho da chapa, ocorreu na sequência a sua homologação, 
devendo o processo eleitoral ser consolidado na reunião do Conselho de
Representantes,  em 1  o  de junho, quando se passará  à  fase de votação
propriamente dita. 

d) Sede do próximo Encontro: Foi ratificada pela professora Raquel Paiva o
desejo da ECOIUFRJ sediar o XIo encontro da COMPÓS, na cidade do
Rio de janeiro, em 2002. 

e) Trabalhos  das  Comissões(  Periódicos,  Mestrado  profissionalizante  e
Produção  Artística  ):  Feita  a  solicitação  dos  relatórios,  por  comissão,
apresentaram-se  os  seguintes  resultados:  A  Comissão  de  produção
artística já concluiu suas discussões, produzindo documento balizador ,
faltando definir a operacionalização dos critérios, relacionando-os com as
linhas de pesquisa dos programas. No item "Produção Técnica" há mais
pontos   a  serem  definidos,   assunto  que   será   retomado   via   lista  de 
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reunião  de  Junho  do  Conselho  de  Representantes  ;  A  Comissão  de
Mestrado Profissionalizante informou que já existe documento definitivo, 
inclusive  com  cópia  enviada  à  CAPES;  não  houve  informe  sobre  a 
situação  da  Comissão  de  periódicos,  esperando-se  que  relatório  seja 
apresentado  conclusivamente  em  junho.  Na  oportunidade,  foram
lembrados os critérios de funcionamento dos GTs, que já se encontram 
em operacionalização, a partir de discussões prévias e da aprovação dos 
mesmos na reunião do semestre passado da COMPÓS , em Brasília.
Como não houve reunião posterior do Conselho de Representantes até a 
presente data,  e tendo em vista a necessidade de sua observância para 
estruturar  imediatamente  os  trabalhos  do  GTs,  tais  critérios  foram 
aprovados ad referendum do Conselho Representantes. 

f) Calendário da COMPÓS: Foi proposta a antecipação da data de entrega
dos textos à COMPOS, para apresentação em GTs, para 30 de novembro
de cada ano, em virtude da exiguidade de tempo entre janeiro e março,
quando  enfrentamos  problemas  de  férias,  os  prazos  de  agências,  etc.
Houve manifestação favorável, mas a decisão-  tem que ser homologada
pelo Conselho de Representantes. 

g) Aprovação de Programa de Pós-Graduação: Foi informado aos presentes 
a  aprovação  pelo  CTC da  Capes,  do  programa  de  pós  graduação  em
Comunicação  da  UFPe,  -  Universidade  Federal  de  Pemambuco,
registrando-se  na  oportunidade,  aplausos  pela  notícia.  Presente  a
Coordenadora, Angela Prysthon. 

h) Manutenção do escritório da COMPÓS em Brasília: Foi ratificada pelos
presentes, decisão a ser homologada pelo CR, a necessidade de se manter
o escritório da COMPÓS em Brasília, que já é a sede jurídica da entidade,
ali concentrando farta documentação da entidade e pelo fato das agências
de  fomento  estarem instaladas  na  Capital  federal.  Este  escritório/sede
jurídica  da  entidade  foi  gentilmente  cedido  pelo  programa  de  pós-
graduação da FAC/UnB. 

i) Foi sugerida a necessidade de se rever o Estatuto da COMPÓS, após esta
primeira década de existência da entidade, fato que será examinado e,
eventualmente,  encaminhado  pela  futura  Diretoria  ao  Conselho  de
Representantes.

j) Foi  dada  informação  sobre  os  processos  de  escolha  dos  futuros 
consultores  
da área junto à CAPES e CNPq. 

k) Foi justificada a ausência da sra Cristina Reis, coordenadora de Ciências
Humanas e Sócias do CNPq, razão pela qual não houve informe sobre as
atividades daquela agência. 
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l) Foi feito relatório do prof. Wilson Gomes, representante da área junto a
CAPES, tendo sido destacados os seguintes pontos: no cotejo com outras
áreas, a Comunicação apresenta pontos positivos e negativos, sendo que
titulação e produção intelectual, não são quesitos mais questionados; há
necessidade  de  ser  aperfeiçoar  a  pesquisa,  destacando-se  consistência,
qualidade  e  competitividade  como  metas  a  serem  alcançadas;  há
necessidade de se discutir a produção intelectual publicada , pois é visível
a  falta  de  parâmetros  entre  os  pesquisadores;  também  foi  apontada  a
questão da pertinência em relação ao campo de conhecimento destacando-
se a importância da área conduzir para seu fórum próprio o que deve ser
feito nos programas; a CAPES está operando com padrões internacionais,
informando a existência de convênios com grupos de igual nível, devendo
o  curso  de  nível  7,  no  Brasil,  ser  de  igual  status  ao  de  países 
desenvolvidos;  foi  discutido  entre  os  presentes  a  necessidade  de  uma
revista de referência na área;  foi  lembrada uma melhor distribuição de
livros  no  país;  e  a  importância  do  desenvolvimento  da  questão  da
metodologia. Foi ainda informado aos presentes a ocorrência da avaliação
dos cursos, que ocorrerá em duas etapas: a primeira de 7/11 de maio e a
segunda entre 18/22 de junho de 2001. O comitê de avaliação é integrado
pelos  profs.  José  Luis  Braga(UNISINOS);  Christa  Berger(UFRGS),
Afonso  Albuquerque  (UFF),  Marcius  Freire  (UNICAMP)  ,  Norval
Baitello(PUC/SP).  Haverá  a  presença  de  um professor  de  área  afim à
Comunicação.  Na  oportunidade,  o  professor  Wilson  Gomes  referia-se
sobre o Seminário de Pesquisa promovido pela CAPES, em que foram
feitas  reflexões  sobre  as  lacunas  das  áreas,  quando  foram  listados  os
seguintes  temas:  História  da  Comunicação,  História  das  Midias,
Comunicação  Organizacional,  Comunicação  Publicitária,  Economia
Política  da  Comunicação,  Paradigmas  Conceituais  da  Comunicação  e
Comunicação  Científica.  Nada  mais  sendo  tratado,  eu,  Prof.  Antônio
Fausto Neto,  secretário-geral  da COMPÓS,  e por ser  verdade,  lavrei  a
presente  Ata  que vai  por  mim assinada,  e  por  todos os  representantes
presentes. 

Brasília, 27 de abril de 2001 

Prof. Antônio Fausto Neto 
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