
ATA da reunião ordinária do Conselho de Representantes da Associação 
Nacional dos Programas de Pós graduação em Comunicação u (COMPOS). 

Brasília - 1o de Junho de 2001. 

No dia  1° de junho de 2001,  realizou-se a reunião ordinária -anual- do Conselho Deliberativo da
Associação Nacional  de Pós graduação em Comunicação- COMPÓS-,  durante a  realização  do  10°
Encontro da entidade,  tendo como local o auditório da Escola Nacional de Administração Pública-
ENAP, em Brasília. Os trabalhos que foram iniciados às 14hrs e 30minutos, foram coordenados pela
diretoria  da  COMPÓS  nas  pessoas  dos  seus  integrantes,  professores  Sérgio  Dayrell  Porto(
Presidente);  José  Luís  Aidar  Prado  (Vice  Presidente)  e  Antônio  Fausto  Neto  (Secretário  geral).
Presentes à  reunião os professores abaixo mencionados,  na qualidade de representantes dos seus
programas de pós  graduação  :  Maria  Helena Weber (UFRGS);  Raquel  Paiva  de  Araújo  Soares(
ECO/UFRJ;  Fernão Pessoa Ramos  (Unicamp);  Ida Regina C.  Stump (UFRGS);  Cláudio  Coelho  (
Casper  Libero);  Paulo  Bernardo  Vaz  (  UFMG);  Sebastião  Squirra(  UMESP);  Anamaria  Fadul
(UMESP);  César  Guimarães  (UFMG);  Juremir  Machado  da  Silva  (  PUC/RS);  Angela  Prysthon  (
UFPe);  Afonso  de  Albuquerque  (UFF);  Simone Sá(  UFF);  José  Benjamim Picado  (UFBa);  André
Lemos(UFBa);  Geraldo  Carlos  do  Nascimento  (UTP/Tuiuti);  Kati  Eliana  Caetano  (UTP/Tuiuti)  ;
Etienne Samain (Unicamp);  Antonio Hohlfeldt  (PUC/RS);  lone M.  G.  Bentz (UNISINOS);  Elisabeth
Bastos Duarte  (UNISINOS);  Luiz Gonzaga Motta (UnB);  Arlindo Machado (PUC/SP);  Muniz Sodré (
Eco/UFRJ);  José  Luiz  Proença  (ECA/USP);  José  Luiz  Aidar  Prado(PUC/SP)  e  Sérgio  Porto(
UnB).Havendo número legal, o presidente da sessão deu por aberto os trabalhos, com o registro das
seguintes informações: 1. Foi feito um indicativo para reunião de pós graduação do Mercosur, dias 23
e 24 de novembro, datas a serem confirmadas posteriormente pelos colegas argentinos; 2. indicativo
para reunião do Interprogramas em Porto Alegre, no final de outubro, em data a ser confirmada pelos
programas  realizadores  do  evento(UFRGS;  UNISINOS  e  PUC-RS);  3.  indicativo  para  próxima
reunião de trabalho da diretoria da COM PÓS com coordenadores de programas,  a  ter lugar  em
Brasília nos dias 25 e 26 de Outubro;  4. Admissão do programa da UFPe:  foi  encaminhado para
exame da Diretoria da COMPÓS o pedido de ingresso na entidade do programa de pós graduação da
UFPE,  recentemente  credenciado  pela  CAPES,  tendo  sido  o  processo  encaminhado  para
deliberação da  futura diretoria;  5. Relatório das Comissões:  A Comissão de Avaliação das  revistas
apresentou  relatório  dos  trabalhos  realizados,  indicando que foram avaliadas  20  revista  da  área,
classificadas em A,B e C,  segundo os critérios aprovados pelos coordenadores dos  programas  na
reunião  de  agosto  de  2000,em  Brasília.  Em  relação  ao  questionamento  sobre  a  vinculação  da
Comissão  e  suas  atribuições,  ficou  decidido  que  a  Comissão  é  uma  comissão  de  trabalho  da
COM PÓS, para atender a uma demanda da Capes de avaliação das revistas em que os professores
dos programas publicam. Em decorrência disto,  a Comissão deverá direcionar suas atividades para
subsidiar o programa Qualis e trabalhar em consonância com a representação da área na CAPES; A
Comissão  para  estudos  de  Produção  Artística  ainda  não  terminou  os  seus  trabalhos  ,  devendo
conclui-Io até o mês de outubro.  A Comissão Técnica se encontra com seus trabalhos parados;  6.
Sites;  Foi  deliberado que os Grupos de  trabalhos devem  ter os seus,  cabendo,  contudo,  a  futura
diretoria estudar mecanismos de supervisão dos mesmos, bem como os formatos relacionados com
a manutenção do Site da COM PÓS;  7.  Finanças da  COMPÓS:  Foi  apresentado  relatório contábil
sobre a situação financeira da entidade, tendo sido distribuídas, na oportunidade, cópias de balanços
das contas mantidas pela  entidade.  Na oportunidade,  o  secretário  da entidade  informou  sobre  a
necessidade  dos  programas  manterem  suas  contribuições  em  dia,  pois  a  entidade  sobrevive
basicamente  com  estes  fundos.  Foi  deliberado  que,  por  ocasião  da  transferência  dos  materiais
administrativos entre diretorias, será apresentado um levantamento sobre a situação da contribuição
dos programas;  8.  Foram homologados os pedidos de admissão  à  COM PÓS dos programas da
Casper  Libero  e  da  Universidade  Tuiuti,  os  quais  já  participaram nesta  reunião  do  processo  de
escolha  da  nova  diretoria.  Concluída  a  fase  de  informes,  foram  discutidos,  na  seqüência,  os
seguintes itens da pauta:  a)  Avaliação do  10° Encontro  -  Inicialmente o  professor  Luiz  Gonzaga
Motta, coordenador do Grupo de Trabalho responsável pelo evento, em Brasília, fez uma explanação
sobre  as  diversas  fases  que  caracterizaram a  montagem e execução do  evento,  destacando  as
dificuldades havidas,  especialmente no que diz respeito  à  disponibilidade de recursos financeiros e
humanos. Esta contingência levou os organizadores a terceirizarem a organização e a execução do
evento, fato novo para COMPÓS, que apresenta dados positivos e negativos, mas que segundo ele,
na conjuntura em que se encontrava,  não poderia proceder de outra forma.  Destacou que o grupo
organizador trabalhou muito próximo  à  diretoria da COM PÓS. Por ocasião de comentários  à  fala do
professor Luiz Gonzaga ,lamentou-se o fato da reunião não ter sido realizada no campus da Unb,
tendo  ele justificado  que o campus  não reunia  as melhores  condições, pois todas as dependências
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se  encontravam  ocupadas  com  aulas. Sobre  a  avaliação  de  funcionamento  dos  GTS,  foi  observada
sobre  a  ineficácia  da  estrutura  de  reunião  (Assembléia  dos  GTS)  realizada  na  parte  da  manhã.  Foi
sugerida  que  a  nova  diretoria  procurasse  re-examinar  o  formato  desta  reunião,  visando  revigorá-Ia
para  assim  evitar  seu  esvaziamento  Deliberou-se  que  os  problemas  relativos  à  dinâmica  de
funcionamento  dos  GTS  serão  examinadas  por  comissão  composta  pelos  professores  Vera  França,
Sérgio  Porto,  lone  Bentz,  José  Luis  Aidar,  Albino  Rubim,  Antonio  Hohlfeldt  e  Marcius  Freire,  sendo
que os mesmos estão associados  às questões relacionadas com a reclivagem dos GTS e o "formato
COMPÓS"  .  A  questão  da  reclivagem  será  discutida  na  reunião  de  outubro,  a  partir  das  sugestões
que  venham  a  ser  sistematizadas  pelos  programas.  Um novo  caderno  dos  GTS  deverá  ser  rodado,
sendo que  foi  entregue  à  nova diretoria o conjunto de alterações  efetuadas  durante  a gestão que ora
conclui  seu  mandato.  A  questão  do  formato  envolve  várias  sugestões  que  foram  registradas,
discutidas  na  reunião  de Brasília,  e  que  foram  repassadas pela  Diretoria  à  Comissão  que  vai  estudar
a  questão.  Todos os  registros  específicos sobre  a dinâmica de  funcionamento  de grupos  de  trabalho;
procedimento  de  escolha  de  trabalhos;  critérios  de  seleção  de  textos,  etc,  serão  examinados  pela
Comissão  que  tratará  da  questão  "formato  COMPÓS  ",  como  um  todo.  O  presidente  da  COMPÓS
fez  um  balanço  financeiro  -  parcial  -  do  X  Encontro,  sendo  que  os  dados  finais  deverão  ser
consolidados  por  ocasião da reunião entre  diretorias,  prevista  para  o  mês de  julho  em São  Paulo.  B)
edição  do  livro  do  encontro  de  Brasília:  O  professor  Luiz  Gonzaga  Motta  será  encarregado  de
contatar  a  editora  da  Unb,  que  manifestou  seu  interesse  em  editar  o  livro.  C)  Eleição  da  nova
diretoria:  A  Comissão  Eleitoral,  informou,  inicialmente  que  todos  os  procedimentos  prévios  relativo
ao  processo  de  inscrição  de  chapa,  definidos  pelo  Regimento  Eleitoral,  foram  observados.  O
presidente  da  Comissão  prof.  Antônio  Hohlfeldt  consultou  os  presentes  sobre  a  eleição  da  nova
diretoria,  através de processo de aclamação, tendo em vista o  fato de haver  apenas  uma chapa,  cujo
perfil  intelectual  e  técnico  era  por  demais  reconhecido  por  todos  os  membros  do  Colégio  Eleitoral.  
Assembléia  se  manifestou  favoravelmente  e  assim  foi  eleita  a  nova  diretoria  da  COMPÓS  para  o
biênio  2001/2003,  apresentando  a  seguinte  composição:  Presidente:  professora  Vera  Regina 
França(UFMG); Vice Presidente professora Maria Helena Weber (UFRGS);  Secretária;  professora Raquel
Paiva  de Araújo Soares  (UFRJ).  A  nova diretoria foi  imediatamente empossada, estando  prevista  uma
reunião  de  trabalho  no mês  de  julho,  em  São  Paulo,  para  consolidação  de  atos  administrativos  entre
a diretoria  que conclui  o  seu mandato e a diretoria que assume suas  funções  nesta  data.  D)  Escolha
da  sede  para  o  XI  Encontro:  Foi  indicado  o  campus  da  UFRJ,  Rio  de  Janeiro,  como  sede  do  XI
Encontro  anual,  em  2002,  após  a  oferta  das  instalações  por  parte  do  coordenador  do  programa  de
pós  graduação  da  UFRJ  professor  Muniz  Sodré.  Ficou  decidido  pelos  presentes  que  o  programa
anfitrião  do  XI  encontro  deverá  encaminhar  a  sua  realização  sem os  mecanismos  de  terceirização.  O
professor  Muniz  Sodré  agradeceu  a  confiança  depositada na  ECO/UFRJ  e  manifestou  a  necessidade
de  que  a  realização  da  reunião  venha  a  ser  apoiada  por  outras  universidades,  tendo  em  vista  as
condições  por  que  passam  as  universidades  públicas.  Os  trabalhos  da  Assembléia  foram
consideravelmente  prejudicados  em função  de  decisão  administrativa  da  ENAP em encerrar  todas  as
atividades  ali  em  funcionamento  a  partir  das  17  horas.  Esta  circunstância  provocou  condensações
nas  discussões de  vários  itens,  especialmente  a  avaliação do  X encontro.  Face  à  tal  contingência,  foi
recomendado  que  questões  levantadas  e  que  não  puderam  ser  suficientemente  discutidas,  sejam
retomadas na reunião em outubro,  especialmente aquelas  que  incidem  sobre  o  "formato  COMPÓS"  e
sobre  o funcionamento  dos  Grupos  de  Trabalho.  Nada mais  podendo ser  tratado em virtude da  falta
de condições  para o pleno  transcorrer dos  trabalhos,  a  reunião   foi  encerrada,  sendo assim por mim 
lavrada e, devidamente assinada pela Diretoria que encerra seu mandato, nesta data . 
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