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ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  REPRESENTANTES  DA
ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  PROGRAMAS  DE  PÓS  GRADUAÇÃO  EM
COMUNICAÇÃO (COMPÓS). 
As 14 horas do dia 07 de junho de 2.002, realizou-se na sede da Escola de Comunicação da
Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  a  segunda  reunião  ordinária  de  2.002  dos
membros do  conselho da  Compós.  Presentes - além da diretoria da Compós, nas pessoas
dos  seus Presidente,  Vice-Presidente e Secretária-Geral,  respectivamente,  professoras Vera
França,  Maria  Helena  Weber  e  Raquel  Paiva  estavam  os  seguintes
coordenadores/representantes dos programas de Pós-Graduação em Comunicação:
Professores  Milton Pinto e Liv  Sovik  (  ECO/UFRJ),  Ione Bentz  (UNISINOS),  José  Luiz
Braga  (  UNISINOS),  Antônio  Hohlfeldt  (pUCIRS),  Christa  Berger  (UFRGS),  José  Luiz
Proença (ECAlUSP),  Március Freire (UNICAMP),  Roberto Berton (UNICAMP), Rousiley
Maia (UFMG), Simone Pereira de Sá  (UFF), Afonso Albuquerque  (UFF), José  Benjamin
Picado  (UFBA),  Giovandro  Marcus  Ferreira(  UFBA)  ,  Nerivanha  M.B.  Silva  (UFPE),
Arlindo  Machado  (PUC-SP),  Helena  Katz  (PUC-SP),  Kati  Eliana  Caetano(UTP-PR),
Evandir Quadros (UTPIPR), Denilson Lopes (UNE) e Mauro Porto (UJ\TB), compondo um
total  de 21 presenças,  além da diretoria.  Os representantes dos programas Cásper  Líbero
UMESP  justificaram  sua  ausência  à  reunião.  E  estiveram  presentes  também,  como
convidados,  os  representantes  dos  Programas  de  Pós  Graduação  da  UNIP  e  UERJ.  A\
presidente  deu  inicio  à  reunião  às  14  horas,  agradecendo  inicialmente  o  empenho  da
comissão  organizadora  para  a  realização  do  XI  Encontro  na  ECO/UFRJ  e  ressaltando
êxito desse trabalho.  A seguir,  a presidente apresentou a pauta da reunião,  da qual faziam
parte a definição do local e a sede do próximo encontro anual da entidade, assim como a
realização do processo de reclivagem e,  finalmente,  a  sugestão de pauta para reunião de
outubro.  Solicitou que,  em  virtude da extensão da pauta,  não fosse  incluído nenhum  ítem
extra.  A  presidente,  então,  passou para a aprovação da ata. Explicou que a ata se refere  à
última reunião do Conselho,  realizada em abril,  na cidade de Brasília. A  ata foi aprovada
por todos os presentes,  tendo sido registradas duas abstenções,  as dos professores  Milton
Pinto (UFRJ) e Marcius Freire (UNICAMP) por alegarem que não estiveram presentes  à
referida reunião. Em seguida, a presidente passou para o primeiro ponto de pauta: definição
da  data  e  local  do  próximo  encontro  anual.  O  Programa  de  Pós  Graduação  em
Comunicação da Universidade  Federal  de Pernambuco candidatou-se a  sediar  o  próximo
encontro. A proposta foi lida pela representante do Programa de Pós Graduação e ao final
recebeu  o  agradecimento  da  presidente  da  entidade  pela  inscrição.  Como  não  houve
nenhuma outra  inscrição,  a  presidente  abriu  a  votação.  O professor  Milton  Pinto  (ECO)
aproveitou para argumentar que, na escolha dos lugares, deva ser levada em conta a questão
da distância, em função do preço do deslocamento.  O local foi aprovado por  unanimidade, 
e  a  data  foi  definida  para  3  a  6  de  junho  de  2003.  A  presidente  lembrou  ainda  que  o
calendário  que  antecede  o  evento  fica sendo  o que vem  sendo adotado,  ou seja o período



de  inscrições  até  20/0112003,  a  seleção  pelo  coordenador  até  25/02/2003,  compatibilização
e  divulgação  dos  resultados  até  08/03/2003.  Em  seguida,  a  presidente  passou  para  o  terceiro
ponto  de  pauta,  relativo  à  reclivagem.  Ressaltou  que  trata-se  da  segunda  reclivagem  dos
GTs  da  Compós,  a  primeira  tendo  sido  realizada  pela  primeira  vez  em  1998;  o  próximo
processo  de  reclivagem  está  previsto  para  2006.  A  presidente  explicou  que,  apesar  dos
esforços  da  diretoria,  infelizmente  não  se  conseguiu  a  mobilização  e  discussão  pretendida.
Destacou  que,  ainda  assim,  vários  programas  fizeram  a  discussão,  e  houve  um  número
significativo  de  propostas  inscritas  -  15  proposta  Apenas  uma  proposta  não  pode  ser  aceita
(  o  GT  Corpo  e  Comunicação)  por  não  ter  conseguido  o  número  de  adesões  necessárias
para  a  proposição  do  gts.  Após  a  exposição  dos  critérios,  foi  colocado  em  discussão  o
número  máximo  de  GTs  a  ser  aprovado:  foi  aprovada  a  manutenção  do  número  de  12  GTs.
Passou-se  em  seguida  para  a  discussão  da  forma  de  encaminhamento  do  processo  de
votação;  o  professor  José  Luiz  Braga  (UNISINOS)  argumentou  que,  de  acordo  com  as
cláusulas  6.14  e  6.15  do  Regulamento  sobre  criação  de  GTs,  as  propostas  não  deveriam  ser
votadas  individualmente,  mas  através  de  um  único  voto,  no  qual  cada  eleitor  votaria  nos
GTs  de  sua  preferência  -  até  um  número  máximo  de  12.  O  encaminhamento  foi  aprovado.
Teve  inicio  então  a  discussão  pela  plenária  sobre  a  natureza  das  inscrições  das  novas
proposições.  Inicialmente,  as  discussões  concentraram-se  na  situação  funcional  dos
signatários  das  propostas.  Após  intensa  discussão,  foi  apresentada  a  proposta  de  exclusão
do  critério  na  avaliação  da  propostas  (nome/tipo  de  vinculação  dos  signatários  nos
Programas),  em  função  da  impossibilidade  de  conferir  a  situação  específica  de  cada  um
naquele  momento.  A  proposta  foi  aprovada  com  16  votos,  tendo  3  votos  contrários  e  1
abstenção.  Em  seguida,  passou-se  à discussão  do  conteúdo  das  propostas,  tendo  a  diretoria
colocado  à  disposição  da  assembléia  toda  a  documentação  referente  à  apresentação  de  cada
GT  (ementa,  justificativa,  histórico,  etc)  Foi  dada  a  palavra  a  um  representante  de  cada
proposta,  para  um  relato  sucinto  das  mesmas.  Concluída  a  apresentação  pelos  proponentes,
a  presidente  da  entidade  abriu  um  espaço  destinado  a  eventuais  esclarecimentos  sobre  as
proposições.  Em  seguida,  abriu  a  sessão  para  debates.  O  professor  Antonio  Fausto  Netto
lembrou  que  o  processo  de  reclivagem  deve  ser  norteado  pelo  propósito  maior  de  ser  uma
referência  de  pesquisa  na  área,  de  maneira  que  a  escolha  dos  novos  gts  deve  ser  pontificada
por  esta  premissa  maior.  A  presidente  da  entidade  deu  início  ao  processo  de  votação  com  a
distribuição  das  cédulas,  da  qual  constaram  os  15  gts  inscritos  e  onde,  por  um  equívoco,
encontrava-se  inscrito  o  gt  "Tecnologias  informacionais  de  comunicação  social",  quando  o
correto,  segundo  solicitação  do  professor  Eugênio  Trivinho,  seria  "  Tecnologias
informacionais  de  comunicação  e  sociedade".  A  diretoria  fez  o  esclarecimento  aos
presentes,  solicitando  que  procedessem  à  correção  manualmente  no  item  5  da  cédula.  A
eleição  transcorreu  sem  problemas  e  a  presidente  fez  a  indicação  de  uma  mesa
escrutinadora,  formada  pelos  professores  Ieda  Tucherman,  Ana  Cláudia  de  Oliveira,  João
Fantini.  Após  a  contagem  dos  votos,  a  presidente  anunciou  os  números,  que  ficaram  assim
distribuídos,  segundo  ordem  de  votação:  Em  primeiro  lugar,  o  GT  "Epistemologia  da
Comunicação",   coordenado  por  Luiz  Signates,   com  20  votos;   em  segundo  lugar,   ficaram   os



GTs  "Políticas  e  estratégias  de  comunicação",  coordenado  por  Inesita  Soares  de  Araújo  e
"Cultura  das  Mídias",  coordenado  por  Liv  Sovick,  com um total  de  19  votos  cada  um;  em
terceiro  lugar,  com  um  total  de  18  votos  cada,  ficaram  os  GTs  "Comunicação  e  Política",
coordenado  por  Mauro  Porto,  "Comunicação  e  sociabilidade",  coordenado  por  José  Luiz
Braga,  "Fotografia,  cinema  e  vídeo,  coordenado  por  Marcius  Freire  e  "Midia  e  recepção",
coordenado  por  ltânia  Gomes;  em  quarto  lugar,  com  um  total  de  17  indicações  cada  um,
foram  escolhidos  os  GTs  "  Comunicação  e  poéticas  digitais",  coordenado  por  Suzette
Venturelli,  ainda  "Estudos  de  Jornalismo",  coordenado  por  Zélia  Leal.  Em  quinto  lugar,
com  15  indicações  ficaram  os  GTs  "Tecnologias  informacionais  de  comunicação  e
sociedade",  coordenado  por  André  Lemos,  e  "Produção  de  sentido  nas  mídias",  coordenado
por  Ivana  F  echini.  Ficaram  abaixo  da  votação  e  não  foram  aprovados  os  GTs
"Comunicação  e  Educação",  com  12  votos,  a  ser  coordenado  por  Angela  Schaun,  o  GT
"Mídia,  inconsciente  e  subjetivação",  que  seria  coordenado  por  Gilberto  Lago  e  o  GT
"Mídia  e  Esporte",  proposto  para  a  coordenação  de  Ronaldo  Helal,  ambos  tendo  alcançado
5  votos  cada  um.  Após  a  apresentação  do  resultado  pela  presidente,  a  plenária  acolheu  a
decisão  por  aclamação.  Finalmente,  a  presidente  retomou  a  parte  final  da  ata,  sugerindo  a
indicação de pontos de pauta para a próxima reunião do Conselho,  lembrando a necessidade
de inclusão do relato  das  duas comissões  em andamento:  Políticas  e  Novo Formato.  Muitos
dos  presentes  elogiaram  a  atuação  da  comissão  organizadora  local  do  evento  e
parabenizaram  a  atual  diretoria,  tanto  pela  realização  do  Encontro  como  também  pela
tranquila  e  profícua  condução  do  processo  de  reclivagem,  com a  montagem dos  novos  gts.
A  presidente  agradeceu  mais  uma  vez  a  participação  de  todos  e,  nada  mais  sendo  tratado,
deu a reunião por encerrada. Assim sendo, foi por mim lavrada a presente ata.   

Profa. Raquel Paiva
Secretária Geral da Compós


