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ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  REPRESENTANTES  DA
ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  PROGRAMAS  DE  PÓS  GRADUAÇÃO  EM
COMUNICAÇÃO (COMPÓS). 
As 9 horas e 30 minutos do dia 24 de abril de 2003, realizou-se no salão de reuniões do Hotel Eron,
em Brasília, a primeira reunião ordinária de 2003 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  Micael  Hershman  (ECOIUFRJ),  Eugênio  Trivinho  (PUC/SP),  José  Luiz  Braga  (
UNISINOS),  Juremir  Machado  da  Silva  (PUCIRS),  Nilda  Jacks  (UFRGS),  Március  Freire
(UNICAMP), Rousiley Maia (UFMG), Simone Pereira de Sá (UFF), José Benjamin Picado da Silva
(UFBA),  Angela  Pryston  (UFPE),  Eduardo  Duarte  (UFPE),  Maria  Immacolata  Vassalo  Lopes
(USP), Bemardo Issler (Cásper Líbero),  Tieko Miyasaki  (UTPPR),  Sebastião Squirra (UMESP),
José Faoro (UMESP), Mauro Porto (UNB), Dione Oliveira Moura (UNB), Hugo Lovisolo (VERJ),
Antônio Adami (UNIP) e como convidados Antônio Carlos de Jesus, da UNESP e Suely Fadul
Flory  (UNIMAR)  .  A  Presidente  Vera  França  deu  início  à  reunião,  com.  os  informes  gerais.
Inicialmente, agradecendo ao Professor Sebastião Squirra, uma vez que a reunião inicialmente seria
realizada na sede da Metodista;  deu boas vindas aos representantes dos programas da UFRGS e
PUCIRS,  como novos coordenadores.  A Presidente apresentou a  pauta do dia,  começando pela
aprovação da ata da reunião anterior. Após a aprovação da ata pelos presentes,  a Presidente deu
início  aos  informes  sobre  a  entidade:  1)  Sobre  o  arquivo  da  entidade,  na  sede  da  UNB:  a 
profissional contratada realizou a triagem do material,  ficando ainda pendente a sua classificação. 
São  resultados  parciais,  porque  faltam ainda  cartazes  e  folders  e  material  que  pode  estar  com 
membros das diretorias anteriores. 2) Sobre o site: contratado um profissional para um novo projeto 
do  site.  3)  Sobre  o  registro  CNPJ  da  COMPÓS,  de  número  00.572.276/0001-44:  encontra-se
regularizado e a entidade prepara-se para declaração do Imposto de Renda. 4) Arquivos dos livros  
dos  encontros:  necessário  que  os  Programas  levem alguns  para  suas  bibliotecas  depois  do  XII 
Encontro,  em Recife,  quando serão distribuídos aos inscritos no congresso as edições anteriores. 
5)Está agendado para serem lançados no encontro de Recife os livros do XI Encontro, realizado na 
ECO/UFRJ,  pela editora  Sulina e  o livro do Interprogramas/2002,  realizado na ECA/USP,  pela 
editora Loyola.  Após finalizados os informes,  a Presidente apresentou o primeiro item da pauta:a 
definição  do  local  para  o  encontro  da  COMPÓS  em  2004.  Comentando  as  dificuldades  de 
financiamento para a realização do evento, a vice-presidente, Maria Helena Weber aconselhou que 
os Programas pensassem num sistema de co-produção. O professor Sebastião Squirra,  da Umesp, 
apresentou a proposição do seu Programa para sediar o próximo encontro da Compós. Em seguida, 
no segundo ponto de pauta,  a coordenadora do Programa da UFPE e coordenadora do próximo 
encontro XII COMPÓS, junto com o professor Eduardo Duarte, fizeram uma exposição sobre o 
estágio atual da organização.  A professora Ângela Pryston garantiu que estava tudo pronto para o 
encontro, destacou o site do evento que já se encontra no ar e informou que a palestra de abertura 
será proferida pelo professor Eliseo Verón.  O Hotel contratado para o evento é o Hotel Marante, 
onde  será  realizada  as  duas  reuniões  finais,  a  Assembléia  dos  GTs  e  a  reunião  do  Conselho , 
enquanto todas as demais atividades do evento serão no próprio campus da Universidade Federal de
Pernambuco. Ainda sobre o XII encontro, a Vice-presidente adiantou que a reunião final dos Grupos 
de  Trabalho  terá  uma  dinâmica  mais  ágil  e  será  alterado  o  formato  de  mera  apresentação  de  
relatos, estando  prevista uma  discussão sobre as  dinâmicas  adotadas  pelos  grupos de  trabalho. A



coordenadora do evento, a professora Ângela Pryston previu ainda que o encontro tenha um custo
mais alto que os últimos dois, o de Brasília e o do Rio de Janeiro e, por esta razão solicitou que os
Programas  participassem  colaborando  mais  no  envio  dos  participantes.  Na  seqüência,  a  vice-
presidente apresentou a relação do número de participantes por programa e abriu uma lista para que
cada  coordenador  ou  representante  dos  Programas  dissessem  com  que  número  de  passagens
poderiam  arcar.  A  seguir,  a  Presidente  indicou  os  professores  Marcius  Freire  (UNICAMP)  e
Rousiley Maia (UFMG) como pareceristas do processo de filiação da UNESP à  Compós. Ainda no
item assuntos gerais, o Professor Bernardo Issler (Cásper) fez um amplo relato de todo o processo
de avaliação,  descredenciamento pela CAPES e manutenção de funcionamento  do Programa da
Cásper Líbero, através de liminar judicial. Na seqüência, a Professora Maria Helena Weber, diante
da  divulgação  pública  do  processo  de  acusação  de  plágio  em  dissertação  defendido  junto
PPGCOM/UFRGS,  expôs  a  tramitação  do  mesmo  e  as  ações  que  têm sido  desenvolvidas  pela
Universidade.  Após um pequeno intervalo,  a Presidente convidou o professor Eugênio Trivinho
como relator da Comissão de Política Editorial para a Compós para que fizesse a apresentação das
propostas elaboradas pela Comissão.  A Presidente elogiou o trabalho da Comissão,  expresso em
minucioso relatório que avaliou as atuais formas de comunicação da COMPÓS e fez indicação de
propostas de substituição de algumas e inclusão de outras, abrindo, a seguir, para os debates, que se
centraram  principalmente  na  necessidade  de  editar  o  livro  anual.  Foi  decidido  que  uma  nova
comissão  deveria  ser  formada  destinada  a  estudar  a  viabilização  de  implantação  dos  projetos
apresentados  pela  Comissão  de  Política  Editorial.  Para  tanto  foram  indicados  os  professores
Eugênio Trivinho, Erick Felinto, Maria Helena Weber, Micael Herschmman e Zélia Leal Adghirni.
A Presidente estabeleceu como prazo para apresentação dos esboços iniciais a reunião do conselho
durante o encontro de Recife,  em junho.  O sexto item da pauta,  sobre o adiamento da data de
inscrição de chapas para a eleição da Diretoria, foi apresentado pela Presidente com a justificativa
de que houve um adiamento ad referendum para o dia 30 de abril, em virtude da não inscrição de
chapas no período.  O Conselho aprovou o  ad referendum.  Foi proposto, a seguir,  a ampliação do
adiamento até o dia 05.05.2003, o que provocou uma série de debates. Foi realizada uma votação,
sendo que a proposta de 05.05.2003 obteve 13 votos, e a manutenção da data de 30.04.2003 obteve
2 votos. O prazo da inscrição de chapas ficou assim adiado para o dia 5 de maio próximo. Não
votaram os programas UFBA, UFPE, Tuiuti, Unicamp,UFF e Cásper por não estarem em dia com
o pagamento das semestralidades até o segundo semestre de 2002, obedecendo à decisão anterior do
conselho. Em seguida, a Presidente ateve-se ao sétimo item da pauta, que trata sobre a política da
entidade, promovendo um breve balanço da gestão atual destacou alguns tópicos do Plano de Ação
propostos durante a candidatura da atual diretoria. Admitiu que pouco se conseguiu com relação aos
acordos  internacionais,  que  era  uma  proposta  de  implementação  para  a  entidade.  Ao  que  foi
interrompida pela representante do Programa da UNB, Dione Moura, que pediu aos conselheiros e
representantes presentes o endosso ao seu elogio  à  atual  diretoria que conseguiu,  segundo suas
palavras,  organizar  a  entidade,  promovendo  um  saneamento  financeiro  e  agregação  de
coordenações de programas.  Dando continuidade  à  reunião do Conselho,  já no tópico dos itens
gerais, a Presidente informou a implementação durante o evento de Recife, do encontro dos núcleo
de pesquisa,  com uma plenária agendada para o dia 03.06, de 13 às 17 horas. Foi montada uma
comissão  para  a  viabilização  do  encontro,  integrada  pelos  professores  Antônio  Adami,  Isaltina
Silva,  Maria  Immacolata  Lopes,  Mauro  Porto.  e  Vera  França.  A  seguir,  o  professor  Juremir
Machado da Silva solicitou que a Compôs se manifestasse junto ao CNPq sobre a deliberação do
não pagamento das taxas escolares para os alunos das faculdades particulares. De acordo com o
professor,  o  CNPq  definiu  que  nada  mais  pagaria  aos  alunos,  além das  bolsas.  A questão  foi
debatida,  especialmente  por  que  alguns  dos  presentes,  coordenadores  de  faculdades  públicas,
desconheciam  o  procedimento.  O  professor  José  Luiz  Braga  endossou  o  pedido  do  professor
Juremir Machado da Silva. Foi aprovado o encaminhamento da manifestação. Em seguida,  diante
do  argumento  dos  professores  presentes  sobre  a  necessidade  de  ampliação  dos  momentos  de
discussão a respeito da  estrutura atual dos  programas, questões conceituais sobre comunicação e os



critérios de avaliação das agências de financiamento, definiu-se pelo agendamento de uma reunião
em outubro em São Paulo, para discutir especificamente estas questões.  Às 19 horas a reunião foi
encerrada pela Presidente, que além de agradecer a presença de todos, lembrou que no dia seguinte,
dia 25.04, estaria marcada uma reunião com o representante de área, professor Wilson Gomes, na
sede da Capes, às 9 horas. 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
representante presentes. Brasília, 24 de abril de 2.003. 

Raquel Paiva
secretária-Geral 


