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No dia 28 de outubro de 2001 ,  às  dez horas,  reuniu-se o Conselho de Representantes  da
COMPÓS, na Sala II da Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre,  coordenado  pela  presidente  e  vice-presidência  da  Associação,  respectivamente
Vera Regina França e Maria Helena Weber, tendo sido justificada a ausência da secretária,
professora Raquel Paiva.  Participaram da reunião os coordenadores de programas de pós-
graduação  em  Comunicação,  ou  sua  representação,  especificamente,  Ângela  Prysthon
(UFPE)  ,  Bernardo  Isler  (Cásper  Líbero),  César  Geraldo  Guimarães  (UFMG),  Christa
Berger  (UFRGS)  ,  Cicília  M.Krohling  Peruzzo  (UMESP),  Ione Bentz(UNISINOS),  José
Benjamin Picado  (UFBA)  ,  Juremir  Machado da  Silva  (PUCRS),  Luiz  Gonzaga  Motta
(UNB),  Maria  Immacolatta  Vassalo  Lopes  (USP),  Mohammed ElHajji  (UFRJ),  Marialva
Barbosa  (UFF).  Participaram,  também,  o  professor  Eugênio  Trivinho.  Dando  início  à
reunião,  a  presidente propôs a  pauta  que,  aprovada,  desenvolveu-se com a discussão dos
seguintes pontos:  1)  Maria  Helena  Weber informou,  sobre o III  Encuentro de  Posgrados 
del  Mercosur  en  Comunicación,  relatando  os  últimos  contatos  com a  responsável  pelo
evento, em Córdoba, Argentina, a professora.  Maria Cristina Matta,  referente à realização 
do evento,  previsto  em segunda convocação para os dias  23  e  24 de novembro próximo.
Após os informes,a questão foi  amplamente discutida pelos presentes.  Frente aos fatos e
dificuldades' colocadas, o Conselho indicou a suspensão do Colóquio; os participantes com
trabalho  selecionado serão comunicados.  A  próxima reunião do Conselho,  no primeiro
semestre  de  2002,  retomará  a  discussão  à  luz  de  possíveis  novidades  indicadas  pelos
colegas  da  Argentina,  responsáveis  pela  organização  do evento.  O prof.  Luiz  Gonzaga
Motta  propôs uma nota de apoio e solidariedade aos professores  Hector  Smucler e  Maria
Cristina  Mata,  figuras  que  têm  um  papel  de  fundação  e  resistência  na  história  da
comunicação na  América  Latina,  em decorrência  da  situação que estão  enfrentando na
Universidade.  Aprovado. A  profa.  Maria  Immacolata propôs que  fossem feitos contatos,
através  da  Felafacs,  com outros  centros  de  pós-graduação na  América  Latina,  além da
Argentina,  com  vistas  a  estabelecer novas possibilidades de intercâmbio.  A  profa.  Ione
Bentz relembrou as diretrizes delineadas no  I  Colóquio Mercosul,  realizado na  Unisinos, 
em 1998,  e que apontam a natureza e os objetos buscados nos possíveis acordos com os
colegas  dos  países  vizinhos.  Esses  objetivos  foram  reafirmados  pelos  presentes,  e
incentivada  a  retomada  dos  contatos.  Foi  sugerida  a  possibilidade  de  convidar  alguns 
representantes  de  centros  de  pesquisa  latino-americanos  para  o  XI  Encontro  Anual  da
Compós,  proposta  a  ser  rediscutida  na  próxima  reunião  do  Conselho.  2) Reclivagem 
dos  GTs  da  Compós.  Foi  discutido  e  aprovado  o  seguinte  cronograma  para  o
desenvolvimento  do  processo  de  reclivagem  dos  Grupos  de  Trabalho  da  Compós:
nov/2001:  veiculação  das  normas  de  criação  e  funcionamento  dos  GTs;  nov/2001  a 
março/2002:  discussão  de princípios e  propostas  no  âmbito dos  Programas  e  dentro  da



comunidade dos participantes  dos GTs,  levando em conta: a necessária  relação entre as
propostas de  4)  Comissões:  Para aprofundar a discussão específica de algumas questões,
foram formadas duas comissões: uma comissão que irá estudar a viabilidade e pertinência
de criação de outros espaços de trabalho durante os Encontros Anuais (além e sem prejuízo
da estrutura de GTs), e para a qual foram indicados os seguintes professores: Maria Helen
Weber  (vice-presidente  da  Compós),  Irene  Machado,  Luiz  Gonzaga  Motta,  Maria
Immacolata  V.  Lopes;  uma comissão para estudar e sugerir uma política editorial para a
Compós, e para a qual foram indicados os seguintes professores:  Raquel Paiva (secretária
da  Compós),  Albino  Rubim,  Eugênio  Trivinho,  Liv  Sovik.  Estas  comissões  deverão
apresentar  suas  propostas  na  próxima  reunião  do  Conselho.  5)  Porf.  Maria  Helena
Weber  em nome da Comissão Coordenadora do II Interprogramas  ,  que abordará o tema
Objetos da Pesquisa em  Comunicação,  formada,  também, pelos professores Ione Bentz e
Antônio HohIfeldt, relatou a repercussão do evento e informou sobre as questões técnicas e
operacionais para sua ocorrência nos próximos dias 29 e 30 de outubro,  na UFRGS.  6) 
III  Interprogramas:  Dando  sequência  à  discussão  iniciada  na  reunião  de  Brasília,  a
propósito do processo e critérios de avaliação da área,  e após extensa e intensa avaliação
da questão,  através da intervenção dos vários representantes  de Programas  presentes,  o
Conselho a) reafirmou seu compromisso e envolvimento com o processo de avaliação da
área, em direção à melhoria e avanço da pós-graduação no Brasil; d) aprovou a criação de
uma comissão  de  trabalho  que promoverá  uma releitura  dos  documentos  de  avaliação,
sistematizará pontos e questões, bem como recolherá sugestões dos Programas a respeito da
matéria,  com  vistas  a  orientar  e  subsidiar  a  discussão  do  fórum de coordenadores  e  a
interlocução com o representante da área junto à Capes. Esta comissão ficou formada pelos
professores: Vera R.  Veiga França (presidente da Compós),  Arlindo Machado  (PUCSP),
Christa  Berger  (UFRGS),  José  Luis  Braga  (UNISINOS),  Luiz  Gonzaga  Motta  (UNB),
Maria Immacolata  Vassalo Lopes  USP).  Após o término das discussões,  a presidente da
COMPÓS, deu por encerrada a reunião, às dezenove horas. Nada mais havendo a tratar, eu
professora Maria Helena Weber , na condição de secretária interina para esta reunião, e por
ser verdade, lavrei a presente ata que vai por mim assinada. Porto Alegre, em vinte e oito de 
outubro de dois mil e um. 

 


