
ATA DA REUNIÃO DE 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2004 
LOCAL - CAPES/CNPQ E UNB - BRASÍLIA 

DIA 26/10/04. 

No dia 26/10,  pela  manhã,  foi  realizada a  reunião na  Capes  com o Prof.  Wilson Gomes,
representante  de  área  junto  a  CAPES.  Foi  informado  que foi  aprovado  um orçamento  de
200  milhões  de  reais  pelo  MCT  e  as  perspectivas  são  continuidade  dos  periódicos
Capes,  de  bolsas  e  outras  formas  de  fomento.  Em  seguida  o  Prof.  Wilson  Gomes  falou
sobre  o  processo  de  avaliação  trienal  que  finda,  mostrando  a  dinâmica  de  trabalho  e
informando  que  o  CTC  aceitou  todas  as  indicações  feitas  pela  comissão  de  avaliação.
Em  seguida  foi  colocada  em  discussão,  sem  a  presença  do  professor  Gomes,  uma
moção de  apoio  ao  trabalho  realizado na  sua  gestão.  A moção foi  aprovada por  maioria,
sendo  dois  votos  contrários  e  uma  abstenção.  A  moção  de  reconhecimento  foi  entregue
pela diretoria ao Presidente da Capes. 

A tarde,  foi  realizada a reunião da diretoria com o CNPq no CNPq, estando presentes os
conselheiros  da  Compós,  Diretor  de  Programas  Instrumentais  e  Horizontais  (DPH),  José
Luiz  Drugovich,  Maria  Aparecida  Oliveira,  coordenadora  do  Programa  de  Pesquisa  de
Ciências  Humanas  e  Sociais  (COCHS)  e  Ricardo  Guanabara  Leal,  assistente  da  área  de
Comunicação  no  Comitê  Assessor  de  Artes,  Comunicação  e  Ciência  da  Informação
(CA-AC),  além  da  professora  Maria  Immacolata  Vassalo  de  Lopes,  representante  de
área  junto  ao  CNPq.  O  professor  Drugovich  falou  da  Áreas  humanas,  sociais  e  sociais
aplicadas.  Mostrou  a  pressão  no  congresso  para  mais  verbas  para  aumento  no  numero
de  bolsas  de  mestrado  e  doutorado;  25  bolsas  de  pq  (renovação  e  novas).  Crescimento
de  10%,  8500,  nossa  área  tem  78  bolsas.  O  objetivo  são  10.000  bolsas.  60  milhões
entram  em  pesquisa  pelo  grant.  Paga  a  4750  pesquisadores.  Maria  Aparecida
Oliveira,  Ricardo  Guanabara  Leal,  deram  informações  gerais  sobre  fomento,  bolsa,  e
apresentaram  (e  distribuíram)  gráficos  mostrando  a  demanda  e  oferta  de  bolsas  na  área.
Em  seguida  a  diretoria  da  Compós  questionou  o  diretor  de  Programas  sobre  processos
de  avaliação  dos  editais,  sobre  a  necessidade  do  aumento  dos  assessores  e  sobre  a
dinâmica  dos grupos de  pesquisa.  Ficou claro  que a  área  como um todo demanda pouco
e deve mudar  esse comportamento  para  ter  um aumento na oferta  de  bolsas  em todas  as
categorias.  A Compós  ficou  de  elaborar  um documento  com parâmetros  para  análises  de
projetos  e  pesquisadores  para  concessão  de  bolsa.  Esse  será  um  ponto  de  pauta  da
próxima reunião do conselho em abril de 2005. 

As  17h  houve  mais  uma  reunião  com ex-representantes  da  Capes  e  do  CNPq  no  Hotel,
coordenado  pela  professora  Immacolata  onde  se  traçou  um  rápido  histórico  da  área  e
discutiu-se as formas de avaliação da Capes. 

DIA 27/10/04 

No  dia  27,  manha  e  tarde,  a  reunião  se  deu  na  sede  do  programa  de  pós-graduação  da
UnB    com   a    presença    de    todos    os    programas    filiados   à    Compós . .   (UnB)



Pela manhã a diretoria deu os informes sobre a nova dinâmica do site da Compós, sobre
a  revista  eletriônica,  e-compos,  sobre  a  secretaria  e  recursos  e  sobre  os  GTs  e
funcionamento, assim como sobre o andamento do livro 2004 que já está pronto e deve
ir  a  gráfica  no  mês  de  novembro-dezembro.  Segue  relato  pelos  pontos  da  pauta  da
reunião: 

I.  Proposta  de  reclivagem  dos  GTs  -  proposta  José  Luis  Braga.  A  proposta  foi
aprovada  por  unanimidade  sendo  que  de  agora  em  diante  o  processo  de  reclivagem
começa um ano antes com sugestões de novos Gts.  O regimento deverá ser modificado
para acolher o novo formato do processo de reclivagem dos GTS. O processo passa a
ser: 

Processo de Reclivagem dos GTs 

1. Grupos existentes e professores pertencentes ao Corpo Docente de um dos PPGs 
da área podem pré-apresentar propostas preliminares  de GT para a reclivagem  
de 2006 no XIV Encontro Nacional da Compós (2005). 
2.  A  pré-apresentação  solicita  formulação  simplificada,  sem  as  exigências  
completas de inscrição contidas nas normas atuais. 
3. Solicita-se, para cada proposta preliminar: 

a. Assinatura de participantes de pelo menos dois PPGs da área; 

b. Nome proposto para o GT; 

c. Ementa definida como "preliminar" (sujeita a revisões). 

d. Especificação de tratar-se de grupo novo - reproposto - ou derivado de  
grupo já existente, por reformulação de nome e/ou ementa; 

4.  As propostas  podem ser  encaminhadas à  Diretoria  da  Compós,  por  e-mail 
no primeiro semestre de 2005; ou entregues pessoalmente, em papel, até o último 
dia do XIV Encontro. 
5. As propostas definitivas podem desenvolver ou reunir propostas preliminares. 

6. A Diretoria encaminhará pela Lista Compós e disponibilizará no site da Compós
as  propostas  preliminares  apresentadas,  solicitando  que  os  pesquisadores
interessados  se  dirijam  aos  propositores  com  comentários  e  sugestões
complementares. 

7.  Juntamente  com  esta  divulgação,  a  Diretoria  poderá  estabelecer  data
complementar  para novas propostas, até a Reunião do Conselho de Compós do
segundo  semestre  de  2005,  caso  o  número  de  proposições  lhe  pareça
insuficiente. 

8. A apresentação das propostas definitivas, derivadas das discussões realizadas  
sobre as propostas preliminares,  seguirá as normas atualmente já estabelecidas,  
com o acréscimo de duas exigências: 

a. A apresentação deve ser feita até o dia 30 de abril (aproximadamente um
mês  antes  da  realização  do  XV  Encontro),  para  viabilizar  a  pré-
organização e sistematização do material pela diretoria; 

b. A apresentação deve indicar a(s) proposta(s) preliminar(es) que estão na
origem de seu desenvolvimento.  



9. Não há limites para a apresentação de propostas. 

II.  Proposta  de  "book"  sobre  pós-graduação  no  Brasil -  Proposta  do  professor
Bemardo Isler. Foi aprovada a criação de um anuário eletrônico da Compós que deverá
conter  informações  sobre  os  programas  afiliados.  O  prof.  Bemado  Isler  ficou  de
constituir uma comissão para a confecção do anuário.

III. Cronograma da Compós - Foi aprovado o seguinte cronograma: 

15/01  -  período  de  envio  de  final  dos  trabalhos  pro  GT.  Com  fixa  de  inscrição
preenchida pega no site. 

15/02/2005  -  Fixação  da  lista  de  textos  selecionados  (em número  de  12);  Último  dia
para  os  coordenadores  de  GT  enviarem  essa  lista  ao  vice-presidente  da  COMPÓS.
20/02/2005 - Envio da lista final (dos 10 textos) à CAPES pelo organizador local. Com
prévia  solicitação  dos  equipamentos  necessários  à  exposição  do  texto  no  Encontro.
Divulgação dos resultados 

15/03/2004 - Envio dos arquivos de texto finais do grupo à Comissão Organizadora do
evento,  para a confecção prévia do CD ROM 2004, contendo todos os textos  a serem
apresentados nos 12 GTs.

30  Março  de  2004  -  Grade  de  programação  do  GT  com  escolha  dos  relatores.
28-29/04/2005 - Reunião do Conselho da Compós em Salvador.

01- 04/06 - Realização do XIV Encontro da COMPÓS. 

IV.  Proposta  de  forma  de  financiamento  de  pesquisadores  para  o  encontro
COMPÓS. A diretoria apresentou a proposta de que de agora em diante a Compós só
financia  pesquisadores  de  programas  filiados  a  Compós  (excetuando  coordenadores  de
GT). A proposta foi aprovada com um voto contra e uma abstenção. 

V. Proposta de convênio de cooperação entre programas filiados. A proposta de um
convênio  guarda-chuva  entre  todos  os  programas  filiados  à  Compós  para  cooperação
acadêmica  foi  aprovado  por  unanimidades,  devendo  agora  a  diretoria  e  os  demais
programas  efetuarem  ações  junto  às  suas  Pro  -  Reitorias  para  ver  a  base  legal  do
convênio. 

VI.  Comissão de  grupos  de  pesquisa  e  discussão sobre  grupos  de  pesquisa.  Após
exposição  da  diretoria  sobre  o  rebatimento  dos  grupos  de  pesquisa  no  convênio  em
gestação,  buscando  incentivar  o  intercâmbio  entre  os  programas;  e  demonstrando
preocupação  quanto  a  certificação  de  um  grupo  de  pesquisa,  houve  pequeno  debate.
Após, o prof. Denílson Lopes,  deu informes sobre a comissão.  Decidiu-se formar uma
nova  comissão  com  os  professores  Immacolata,  Henrique  Antoun  e  Erick  Felinto.  O
prof.  Denílson  Lopes  vai  encaminha  o  trabalho  já  realizado  e  a  diretoria  ira
disponibiliza-lo no site  da Compós.  A discussão será retomada na reunião de abril  de
2005. 

Terminada a pauta da manha o conselho se desfez para rápido almoço. 

A Tarde os trabalhos recomeçaram. 



VII.  Definição  do  número  de  representantes  dos  programas  em  reuniões  do
Conselho. Foi aprovada por unanimidade a proposta de haver nas reuniões do conselho
apenas  um  voto  por  programa  em  todas  as  reuniões  do  Conselho,  podendo  cada
programa levar dois ou mais representantes.

VIII. Instalação da Comissão Eleitoral para 2005;  Foi instalada a comissão eleitoral
para  o  pleito  de  junho  de  2005  que  será  formada  pelos  professores  Bernardo  Isle,
Cásper Líbero;  Ana Silvia,  Unesp Bauru e  José Luis  Braga,  Unisinos.  A comissão foi
aprovada por  unanimidade  e  deverá  zelar  pelo cumprimento  do regimento  eleitoral  da
Compós. 

IX. Discussão sobre avaliação e fichas de avaliação. Houve três propostas similares: a
proposta da diretoria,  da UFBA e da UFRGS. A diretoria  apresentou as propostas que
foram  debatidas  pelos  conselheiros.  A  partir  de  uma  análise  da  ficha  de  avaliação,
chegou-se às seguintes propostas:

No item 1, proposta do programa, o quesito 4, inserção do programa na sociedade não
deve  ser  aplicado  na  nossa  área.;  no  item 2,  Corpo  Docente,  o  quesito  1  deve  haver
vinculação com linhas e projetos de pesquisa; o quesito 7 deve ser suprimido.; no item
3,  Corpo  discente,  teses  e  dissertações,  deve-se  relativizar  o  quesito  3  e  deve-se
acrescentar um quesito 7, teses e dissertações e suas vinculações às linhas de pesquisa.
O conselho reafirmou a necessidade de dar continuidade à avaliação continuada. 

X.  Discussão  sobre  sucessão  do  representante  de  área  na  CAPES.  A  diretoria
reforçou o voto unânime do conselho para eleição do novo representante,  prof Marcius
Freire,  Unicamp e pediu apoio aos programas que garantissem a maioria  dos votos ao
escolhido  pelo  Associação.  Foi  explicado  também a  dinâmica  da  votação  e  os  prazos
pata a mesma. 

Nos dias 28 e 29 foi realizado o IV INTERPROGRAMAS DA COMPÓS- UNB, com o
tema Comunicação e Sociedade. 

Brasília, 30 de outubro de 2004. 




