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ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  REPRESENTANTES  DA
ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  PROGRAMAS  DE  PÓS  GRADUAÇÃO  EM
COMUNICAÇÃO (COMPÓS). 
As 10 horas do dia 07 de outubro de 2002, realizou-se no salão de reuniões do Hotel Eron,
em Brasília,  a  terceira  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  Muniz  Sodré  (ECO/UFRJ),
Arlindo  Machado  (PUC/SP),  José  Luiz  Braga  (UNISINOS),  Juremir  Machado (PUCIRS),
Ida  Stumpf  (UFRGS),  Március  Freire  (UNICAMP),  Rousiley  Maia  (UFMG),  Simone
Pereira  de  Sá  (UFF),  José  Benjamin  Picado  (UFBA),  Angela  Pryston  (UFPE),  Ismail
Xavier (ECA/USP),  Bemardo Issler  (Cásper Líbero),  Tieko Miyasaki (UTP-PR),  Sebastião
Squirra  (UMESP),  Mauro  Porto  (UNE),  Dione  Oliveira  Moura  (UNE).  Ainda  os
representantes  dos  Programas  da  UERJ,  Hugo  Lovisolo,  da  UNIP,  Antônio  Adami  e  da
UNESP, Antônio Carlos de  Jesus, como convidados. A Presidente Vera França deu início à
reunião,  com os informes gerais: Inicialmente, foi feito o relato pela Vice-Presidente,  Maria
Helena Weber, da sua ida como representante da entidade ao Congresso da Intercom deste
ano,  realizado em Salvador,  no início de setembro.  A  Vice-Presidente integrou a mesa de
abertura  do  evento  junto  aos  representantes  de  outras  entidades,  além  de  participar  de
atividades nos dias do Encontro.  Em seguida, a Presidente informou sobre o andamento do
trabalho  de  organização  do  acervo  da  Compós,  ressaltando  que  o  material  existente  está
bastante incompleto, e tão logo termine essa primeira fase de identificação e classificação
da documentação existente,  seria desejável promover um apelo à comunidade nacional, no
sentido  de  resgatar  o  material  disperso,  buscando  recompor  a  história  da  entidade.
Enfatizou ainda a colaboração do Programa da UnB, que inclusive cedeu a sala onde está
guardado o arquivo da Compós. Ficou determinado que os livros editados há mais  tempo
serão distribuídos aos Programas e que os mais recentes serão encaminhados ao  livreiro da
UnB, que se responsabilizaria em atender as demandas dos Programas e dos pesquisadores.
Como  terceiro  item  dos  Informes,  a  Presidente  falou  da  emissão  definitiva  do  CNPJ  da
entidade, que ainda não havia sido solucionada, informando que continua em contato com o
despachante contratado pela gestão anterior, buscando a solução final do problema. Item 2: 
Em seguida, foi aprovada a ata 04/2002,  como primeiro item da Pauta.  Item 3: A Presidente
passou  então  a  palavra  para  a  Secretária  da  entidade,  para  que  relatasse  o  balanço
financeiro.  Inicialmente  a  Secretária  distribuiu  aos  presentes  os  documentos  relativos  à
prestação de contas, incluindo os extratos bancários das duas contas da entidade.  Na conta
destinada  ao  evento  da  XI  Compós,  realizado  no  Rio  de  Janeiro,  conseguiu-se  arrecadar
com as  inscrições  e  a  venda de  CDs um total  de  R$20.000,00.  Em seguida,  a  Secretaria
apresentou  o  mapa  do  pagamento  das  semestralidades  dos  Programas,  onde  ficou
constatado  que  apenas  três  Programas  estavam  atrasados  -  UFRGS,  UnB  e  UFBA.  Os
representantes  desses Programas  informaram  que os  pagamentos já  estavam  agendados  em



suas  secretarias,  se  comprometendo  a  fazer  o  depósito  nos  próximos  dias.  A  Secretaria
explicou  também  a  criação  de  diárias  para  os  membros  da  diretoria,  destinadas  a
alimentação e deslocamento, como forma de facilitar  prestação de contas. Foi  estabelecida
a quantia de R$ 70,00.  O Conselho aprovou a prestação de contas,  bem como a criação da
diária de deslocamento.  Item 4:  A Presidente passou então para o  item da pauta referente à
filiação  dos  Programas  UNIP  e  UERJ,  com  a  leitura  dos  pareceres  elaborados  pelos
professores  Denilson  Lopes  (UNB)  e  Juremir  Machado  (PUC/RS).  Os  Programas  tiveram
sua  filiação  aceita  e  foram  acolhidos  por  aclamação  pela  assembléia,  após  o  discurso  de
boas  vindas da Presidente. Item 7:  Em seguida,  a professora  Angela Pryston passou a fazer
o relato da organização da XII Compós,  a ser realizada na cidade de Recife. A  professora
solicitou a ajuda efetiva de todos os Programas na organização do evento. Ficaram também
acordadas  algumas  modificações,  como  a  alteração  no  valor  da  taxa  de  inscrição,  que
passou para R$  150,00;  alteração na data da festa de despedida, que vem comprometendo a
realização da plenária final  dos GTs (a festa deverá ser  realizada no último dia,  e não na
véspera).  Item 8:  A  Presidente apresentou a proposta da comissão de discussão do formato
do Encontro Anual,  de realização de uma plenária de Grupos de Pesquisa no primeiro dia
do  Encontro  de  2003,  com  o  objetivo  de  identificar  e  reunir  os  grupos  de  pesquisa
existentes  na  área,  bem  corno  para  planejar  uma  forma  de  organização  e  estrutura  de
encontro  desses  grupos  nos  Encontros  posteriores.  A  assembléia  considerou  bastante
positiva a idéia,  e a Presidente  ficou encarregada de fazer um edital de chamada aos  grupos
e organizar esta primeira plenária.  Item 6: A  Presidente pediu então que o professor Ismail
Xavier,  da  ECA/USP,  apresentasse  o  relato  da  organização  do  III  Seminário
InterProgramas  de  Pós-Graduação  em  Comunicação,  com  o  tema  "Epistemologia  da
comunicação",  a  ser  sediado  pela  ECA/USP,  nos  dias  7  e  8  de  novembro  de  2002.  O
professor  distribuiu  entre  os  representantes  dos  Programas  o  material  para  divulgação  e
explicou que já está  tudo preparado para receber  o grupo de pesquisadores,  desde a infra-
estrutura  até  a  realização  das  mesas  e  debates.  A  Presidente,  dando  prosseguimento  à
pauta,  colocou  em  discussão  a  periodicidade  do  evento  InterProgramas,  manifestando
preocupação com a realização de dois eventos anuais pela entidade.  Considerando o caráter
mais  aprofundado  do  InterProgramas,  que  faz  uma  síntese  do  avanço  da  reflexão  nos
Programas,  propôs que ele se tomasse bienal.  A  proposta foi aceita por  todos.  Em seguida,
passou-se  para  o  Item  9  da  pauta,  com  a  discussão  sobre  o  funcionamento  dos  GTs,
processo  de  seleção  e  papel  do  coordenador.  Avaliou-se  os  procedimentos  existentes  de
seleção,  seja  por  indicação  do  coordenador  do GT,  por  uma equipe  de  seleção  designada
pelo coordenador,  ou ainda pelos membros do próprio GT.  Foi lembrada a necessidade de
renovação  dos  integrantes  dos  GTs,  ressaltando-se  o  percentual  necessário  de  40%  de
renovação.  Ficou  também  definido  o  direito  dos  coordenadores  de  GT  de  apresentarem
trabalho junto ao  seu grupo,  revogando decisão contrária do Conselho em outubro de 2001.
Essa  votação  teve  como resultado final  15 a  favor,  1  contra  e  1  abstenção.  A presidente
aproveitou ainda para fazer uma avaliação do último processo de reclivagem,  apresentando
como proposta que  o início do próximo processo  de reclivagem,  previsto  para 2006,  tivesse



início  com  discussões  preparatórias  já  em  2005.  Com  relação  ao  número  de  GTs  -
atualmente  12  -  foi  lembrado  que  esse  número  não  é  definitivo;  ele  atendeu  a  algumas
variáveis  presentes  num  determinado  momento  (entre  outros  aspectos,  a  viabilidade  de
financiamento de todos os  autores de textos aprovados pelos GTs),  podendo ser alterado em
qualquer  momento,  por  decisão  do  Conselho.  Em  seguida,  passou-se  para  o  Item  10,
relativo  à  proposta da Comissão de Política Editorial  da Compós.  A  Presidente,  diante da
ausência do coordenador da Comissão,  Professor Eugenio Trivinho,  fez  um breve relato e
pediu  à  Secretária,  integrante  da  Comissão,  que  complementasse  as  informações.  A
Secretária  sugeriu  que,  diante  da  amplitude  de  sugestões,  a  discussão  fosse  adiada  e  que
todos  os  presentes  recebessem  o  material  preparado  pelo  professor  Trivinho,  para  que  a
discussão  pudesse  partir  de  um conhecimento  prévio  da  proposta.  Diante  da  proximidade
do  XII  Encontro,  houve  consenso  geral  no  sentido  de  que  se  mantivesse  a  atual  política
editorial,  de  produção do CD e edição do livro.  A Presidente passou então para o  Item 11
da pauta,  referente  à  eleição da próxima diretoria da Compós. Ficou definido que o período
de inscrição das candidaturas será  de 02 de janeiro de 2003 a 15 de abril de 2003, com a
indicação da Comissão Eleitoral,  composta pelos professores Bernardo Issler,  Mauro Porto
e Sebastião Squirra.  Como último tópico de discussão,  o Item 12, foi discutido o número de
reuniões  ordinárias do Conselho.  De acordo com o  120.  artigo do  Estatuto da Compós,  as
reuniões  ordinárias  devem acontecer  pelo  menos  uma  vez  por  ano.  A atual  diretoria  tem
realizado  três  reuniões  anuais,  uma  por  semestre,  além  da  reunião  durante  o  Encontro
Anual.  Houve um consenso entre os presentes quanto  à  importância das reuniões que têm
sido  promovidas;  a  periodicidade  deve  atender  à  existência  e  necessidade  de  deliberação
sobre tópicos importantes para os Programas. A próxima reunião foi agendada para os  dias
24 e 25 de abril de 2003. Nada mais devendo ser tratado, a Presidente encerrou a reun ião,
agradecendo  a  presença  de  todos  e  fazendo  o  encaminhamento  para  as  reuniões  que  a
Compós  ainda  iria  promover  com os  representantes  de  área  das  agencias  CNPq,  Arlindo
Machado e Capes,  Wilson Gomes,  até  o final da tarde do dia 08.10.2002.  Nada mais sendo
tratado, eu professora Raquel Paiva,  secretária-geral da Compós, e por ser verdade,  lavrei a
presente  Ata, que  vai por mim assinada e por todos os representantes presentes. Brasília, 07 
de outubro de 2002.


