
Ata da reunião do Conselho COMPÓS em 25/06/2004 realizada na Universidade Metodista 
- São Bemardo do Campo 

Aprovação da Ata 
Aprovação da Pauta 

I - Informes - André Lemos 

1) Sobre o próximo encontro na UFF em Niterói – Foram distribuídos folders do 
Encontro

2 ) ANDI/Documentos circulados na lista 

1) Secretaria - Sobre o processo para obtenção do SICAF para pagamento das 
semestralidades 

2) Sobre o Encontro - Agradecimentos a Universidade Metodista e ao Coordenador, 
Prof Sebastião Squirra 

5) Juremir - Informes sobre os GTs e Plenária do Encontro COMPÓS

6) Informes sobre os nomes para a Revista E-Compós. A Diretoria indicou os nomes 
de Alex Primo, Francisco Menezes e Denis de Moraes, aprovados por unanimidade 

7) Data da próxima reunião do Conselho foi marcada para o dia 27 de outubro, na Unb 

II ) Credenciamento da UNIMAR - Os relatores - professores Sebastião Squirra e 
Francisco Menezes leram os pareceres favoráveis ao credenciamento e a plenária aprovou 
as recomendações por unanimidade, apesar da ausência de representantes da instituição. 

III) Discussão sobre o envio de trabalhos para os GTs - Juremir Machado encaminhou 
proposta de restrição da submissão de trabalhos aos Gts da COMPÓS somente a 1 GT por 
autor. A proposta foi aprovada por unanimidade 

IV) Indicação do voto da COMPÓS para a representação de área na CAPES. André Lemos 
leu o documento da CAPES sobre os critérios para eleição. 
A seguir, encaminhou os critérios propostos pela Diretoria para a indicação, a saber: 

1) Representatividade Nacional
2) Participação e conhecimento da COMPÓS 
3) Experiência do Sistema de Avaliação da Pós- Graduação 
4) Diálogo com a área 
5) Capacidade de pensar em políticas para a área 
6) Capacidade de liderança de grupos e comissões 
7) Conhecimento do sistema nacional de pós-graduação e suas agências



Os critérios foram discutidos e aprovados. 

Dentro desta discussão, José Aidar solicita a inclusão do item: " manter em permanente 
discussão a questão do documento de área, objeto e formação das comissões", sem 
objeções dos conselheiros. 
A seguir, a Diretoria indicou o nome de Marcius Freire. Não havendo outros candidatos, 
seguiu-se um debate dos conselheiros com Marcius - que confirmou sua disponibilidade 
para o cargo. 

O nome indicado foi submetido à votação e aprovado por 30 votos e uma abstenção 

v - Proposta de documento da COMPÓS para legalização da questão do direito autoral 
para a constituição do banco de teses e dissertações - André Lemos leu proposta e foi 
aprovada 

VI - Proposta de documento da COMPÓS para recusa de validação de diplomas emitidos 
por universidades brasileiras em convênio com universidades brasileiras - O texto foi lido 
e aprovado 

vn - Proposta de modificação do regimento da COMPÓS - na representação do 
Colegiado. Discussão se devem ser um ou dois representantes. Foi adiada para a próxima 
reunião 

Nada mais tendo a discutir, a reunião foi encerrada e lavrada a presente Ata 

São Bemardo do Campo, 25 de junho de 2004 
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