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ATA  DA  REUNIÃO  ORDINÁRIA  DO  CONSELHO  DE  REPRESENTANTES  DA
ASSOCIAÇÃO  NACIONAL  DOS  PROGRAMAS  DE  PÓS  GRADUAÇÃO  EM
COMUNICAÇÃO (COMPÓS)
Às 9 horas e 30 minutos do dia 06 de junho de 2003, realizou-se no salão de reuniões do
Hotel Marante Plaza, em Recife,  a segunda reunião ordinária de 2003 dos membros do
Conselho da Compós. Presentes em Recife - além da diretoria da Compós, nas pessoas da
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  Herschmann  e
Muniz  Sodré  (ECO/UFRJ),  Denize  Araújo  e  Geraldo  Carlos  do  Nascimento  (UTP),
Antonio  Adami  e  Bemadette  Lyra  (UNIP),  Nilda  Jacks  e  Márcia  Benetti  Machado
(UFRGS),  Ana  Carolina  Escosteguy  e  Magda  Rodrigues  da  Cunha  (PUC/RS),  Hugo
Lovisolo e Ronaldo Helal (UERJ), César Guimarães e Rousiley Maia (UFMG), Denílson
Lopes e Luiz Gonzaga Motta (UNB), Paulo Cunha e  Ângela Prysthon (UFPE), Antonio
Fausto  Neto  e  José  Luiz  Braga  (UNISINOS),  Sebastião  Squirra  e  Adolpho  Queiroz
(UMESP),  Bernardo Issler  e  Erasmo Nuzzi  (Cásper  Libero),  Marcius  Freire  e  Roberto
Berton  (UNICAMP),  Arlindo  Machado  e  Helena  Katz  (PUC/SP),  Maria  Immacolata
Vassalo Lopes e Rosana de Lima Soares (ECA/USP), Afonso Albuquerque e João Luiz
Vieira (UFF), José Benjamin Picado e Itania Maria Motta (UFBA). A Presidente deu inicio
à  reunião  agradecendo  ao  Programa  da  UFPE  pela  realização  da  XII  Compós,  e
parabenizando a equipe organizadora pela realização e êxito do encontro. A seguir, passou
para o primeiro ponto da pauta, a apreciação do pedido da UNESP (Universidade Estadual
Paulista) de filiação à entidade. Foram lidos os pareceres dos professores Rousiley Maia e
Marcius Freire e a seguir o pedido de filiação foi aprovado por unanimidade, estando o
Programa representado pela professora Ana Silvia Lopes Médola. Em seguida, e antes de
entrar no segundo ponto de pauta, a Presidente pediu autorização para incluir um rápido
relatório da gestão que encerra o mandato, procedendo assim aos informes e avaliação de
atividades que constam do documento em anexo. O ponto seguinte foi a eleição da nova
diretoria;  a  presidente  convocou então a  comissão eleitoral,  integrada pelos professores
Mauro Porto, Sebastião Squirra e Bernardo Issler, sendo presidida pelo último, para instalar
o processo eleitoral. O presidente da Comissão explicou como seria o processo, dentro do
regimento  eleitoral  da  entidade,  apresentou  a  cédula  e  a  cabine  de  votação  e  leu
nominalmente os 35 representantes dos Programas que estariam aptos a votar, por estarem
em dia com seus compromissos com a entidade, corno atestara, pouco antes a diretoria da
Compós. A seguir o professor Bernardo Issler convidou um representante de cada urna das
duas  chapas  para  fazer  uma  sucinta  exposição  dos  seus  programas  antes  de  iniciar  a
votação. A chapa 1 apresentava a seguinte composição: presidente: professora Ione Bentz;
vice-presidente:  professor  Carlos  Alberto  Messeder;  secretário-geral:  professor  Eugênio
Trivinho.  A  chapa  2  apresentava  a  seguinte  composição:  presidente:  professor  André
Lemos;  vice-presidente: professor Juremir Machado;  secretaria-geral:  professora Simone 
Sá: Cada representante de chapa dispôs de 10 minutos, tendo sido a primeira a fazer uso da
palavra a professora Ione Bentz e  em seguida o professor André Lemos.  Procedeu-se então



à votação. A Comissão eleitoral apresentou o resultado da eleição, onde a chapa 2 alcançou 
20 votos e a chapa 1, 14 votos. Foi declarada vencedora do pleito a chapa 2. Em seguida,
concluído o processo eleitoral, a reunião do conselho foi suspensa, dando início à Plenária 
final dos GTs. O Conselho retomou sua reunião  às 15 horas, quando a presidente, dando
prosseguimento  à  pauta  aprovada  no  início  da  manhã,  submeteu  à  aprovação a  ata  da
reunião do conselho de 24.04.2003. A ata foi aprovada. A seguir, a vice-presidente, Maria
Helena Weber, fez o relato da reunião dos GTs, informando que neste ano houve um total 
de  477  trabalhos inscritos  para a seleção dos 12 GTs,  e  que o  índice de renovação de
participação nos grupos foi considerado muito bom.  Disse ainda que todos 16 programas
filiados  à  entidade  participaram  dos  GTs;  registrou  a  presença  de  5  participantes
estrangeiros. Foi realizada ainda a homologação da eleição dos coordenadores de GTs para 
o próximo ano: Comunicação e Cultura, Norval Baitello Júnior, Comunicação e Política, 
Mauro Porto, Comunicação e Sociabilidade, Ronaldo Helal, Criações e Poéticas Digitais,
Suzette Venturelli,  Cultura das Mídias, Liv Sovik, Epistemologia da Comunicação, Luiz
Signates,  Estudos  de  Jornalismo,  Zélia  Adhieni,  Fotografia,  Cinema  e  Vídeo,  César
Guimarães,  Mídia  e  Recepção,  Itânia  Gomes,  Políticas  e  Estratégias  de  Comunicação, 
Inesita  de  Araújo,  Produção  de  Sentido  nas  Mídias,  Yvana  Fechine,  Tecnologias
Informacionais de Comunicação e Sociedade, Suely Fragoso. O ponto seguinte da pauta
referiu-se  às  deliberações  relativas  à  realização  do  XIII  Encontro  Anual.  O  professor
Sebastião Squirra, que já  havia indicado a candidatura da UMESP como sede para 2004,
reafirmou a oferta, solicitando, entretanto, que a data do Encontro fosse alterada, buscando 
a adequação da data com o calendário das aulas da graduação na Universidade, de forma a
garantir uma maior disponibilidade de salas para a realização do Encontro. A proposta foi
aprovada pelos membros do conselho,  que sofreu uma pequena alteração da composição 
inicial, na parte da manhã, tendo os professores André  Lemos e Simone Sá  assumido a
representação de seus programas na segunda parte da reunião, o primeiro pela UFBA e a
segunda  pela  UFF.  Não  votaram  porque  não  estavam  presentes  a  UNESP,  UERJ  e
CASPER. Foi aprovada então a realização do XIII Encontro na UMESP, nos dias 22 a 25 
de junho de 2004. Foi aprovado também o seguinte cronograma:  inscrição de trabalhos
junto  aos  GTs:  20  de  janeiro  de  2004;  resultado  da  seleção  dos  coordenadores:  16  de
fevereiro; compatibilização e divulgação dos resultados: 1 de março. O sétimo ponto da
pauta foi o Interprogramas.  A professora Maria Immacolata Lopes apresentou o livro do
último lnterprogramas, intitulado "Epistemologia", publicado pela Editora Loyola, em uma
co-edição com a Compós/ECA. Iniciou-se a discussão da realização do IV Interprogramas, 
o que deverá acontecer em 2004. O professor Denílson Lopes apresentou a proposta de que 
o  Interprogramas  de  2005 pudesse  acontecer  na  UNB e  sugeriu  como temática  central 
Comunicação e Artes, considerando que esta temática impõe-se como uma necessidade de
aprofundamento de reflexão para a  área.  A sugestão provocou uma série de debates que
transitaram  sobre  a  questão  epistemológica  da  comunicação,  bem  como  sobre  suas
interfaces com outras  áreas.  Como o tema provocou o surgimento de inúmeros debates, o
professor  Marcius  Freire  fez  a  proposta,  aceita  por  todos,  de  que  a  discussão  sobre  o
formato, a apresentação de sugestões para o Interprogramas pudesse se iniciar via rede. A
definição final da data,  local e tema deverá ser tomada na próxima reunião do Conselho.  A



seguir a Presidente fez o relato da reunião dos grupos de pesquisa, realizada no dia 3 de
junho (na tarde do primeiro dia do XII Encontro). Estiveram presentes 28 pesquisadores ,
representando 23 grupos de pesquisa. A reunião encaminhou ao conselho  três propostas,
que foram discutidas e votadas conforme se segue: a) continuação do trabalho de coleta e
sistematização  de  informações  sobre  os  grupos  de  pesquisa  em  comunicação  no  país;
disponíbilização dessas informações.  Proposta aprovada por unanimidade. b)  Criação de
uma  comissão  para  assessorar  a  diretoria  neste  trabalho  de  sistematização  e
disponibilização das informações. Proposta aprovada, com uma abstenção. A comissão será
indicada posteriormente pela diretoria. c) Criação de um espaço de interlocução dos grupos
de pesquisa (atividade não superposta à reunião dos GTs nos Encontros). Foi colocada em
votação a proposta de que a próxima reunião do Conselho retome essa discussão e aprecie a
oportunidade de criação deste espaço; a proposta foi aprovada, com dois votas contrários e
duas abstenções.  A presidente destacou ainda que a Comissão de Política  Editorial não
tinha avançado em suas propostas, e deveria dar andamento em suas discussões para serem
apresentadas  à  nova diretoria e,  eventualmente,  serem submetidas ao próximo Conselho.
Ficou decidido em seguida que a próxima reunião do Conselho deverá ser realizada em São
Paulo, na sede da Cásper Libero, nos dias 30 e 31 de outubro. A secretaria-geral apresentou
o balancete  da  entidade,  prestando contas  da  vida  financeira  da  Compós.  A professora
Raquel Paiva explicou que a Compós está  com a  vida financeira em dia,  trouxe para o
Conselho um saldo ampliado no dobro,  em termos de  valores,  desde o início da gestão.
Ressaltou que em 2001 receberam a entidade com saldo positivo de R$15.000,00 e que
agora entregam com R$35.000,00,  graças  à  cobrança das semestralidades dos Programas
que estão praticamente em dia, como também ao saldo positivo de R$20.000,00 alcançado
pelo XI  Encontro,  na ECOIRJ.  O  valor foi  conseguido graças  às  inscrições e  vendas de
CDs. A secretaria esclareceu ainda que do valor total de R$35.000,00 ainda deveria subtrair
alguns gastos, como o pagamento do contador, pagamento do novo lay-out do site e acertos
referentes ao XII Encontro, para o qual já se havia previsto um saldo negativo. A seguir a
presidente encerrou a reunião marcando a finalização da gestão da atual diretoria, e dando
posse  à  nova  diretoria  -  presidente  André  Lemos,  vice-presidente  Juremir  Machado  e
secretaria-geral Simone Sá,  que passam a responder pela diretoria da entidade no biênio
2003/2005.  A reunião foi  encerrada  às  18 horas, sendo por mim  lavrada e,  devidamente
assinada pela Diretoria que encerra o seu mandato, nesta data. 

Recife, 06 de junho de 2003


