
Ata  da  reunião  do  Colegiado  da  Associação  Nacional  dos  Programas  de  Pós-Graduação  em
Comunicação  realizada  no  dia  29  de  abril  de  2005,  na  sede  da  Universidade  Federal  da
Bahia - Salvador 

Programas  Presentes.  19  programas.  Único  programa  ausente  (justificado)  foi  o  Programa
da  Universidade  de  Marília.  Todos  os  outros  programas  filiados  estiveram  presentes  com
um ou mais representantes. 

Manhã 

Aprovação  da  Pauta  -  Aprovada  pro  unanimidade.  André  Lemos  justificou  a  ausência  dos
pontos  de  pauta  sobre  a  manutenção  do  formato  do  Livro  COMPÓS  e  sobre  a  avaliação  do
Interprogramas.  Esses  dois  assuntos  serão  ponto  de  pauta  na  reunião  de  Junho  de  2005  na
UFF. 

Informes 

-  Secretaria  -  sobre  semestralidades.  Foi  divulgada  entre  os  presentes  a  lista  com  o  mapa
atualizado  do  pagamento  das  semestralidades  dos  programas  e  solicitada  a  regularização
das pendências.

-  Organização  do  XIV  Encontro  -  Prof.  Marialva  Barbosa  informou  sobre  o  andamento,  em
fase adiantada. 

-  Revista  e-compôs  -  Os  editores  Alex  Primo  e  Francisco  Menezes  informaram  que  já  foi
providenciado  o  I~SN  da  Revista,  para  a  seguir  solicitarem  a  avaliação  Qualis.  Reiteraram
a  necessidade  de  divulgação  do  Call  for  Papers  junto  aos  pesquisadores,  para  que  enviem
produção  à  Revista  para  o próximo  número,  em  fase  de  fechamento.  Foi  pedido  ênfase  dos
conselheiros na divulgação da revista e no envio de artigos para a mesma. 

-  Comissão  Eleitoral  -  Foi  confirmada  a  inscrição  de  chapa  única  para  a  próxima  eleição,
composta  pelos  professores  Afonso  Albuquerque  (UFF)  -  presidente;  Ângela  Prysthon
(UFPe) - vice-presidente; Alex Primo (UFRGS) - secretário-geral 

- Representantes das agências de fomento. 
André  Lemos  leu  documento.  do  Encontro  do  Fórum  de  Pró-Reitores  de  Pesquisa  e  Pós-
Graduação  (FOPROP)  ocorrido  nos  dias  7  e  8  de  abril  de  2005  em  Natal  com  a  presença  do
prof. Renato Janine, cujo tema foi “A Pós-Graduação e a reforma de ensino superior.”
Trata-se de documento que divulga informações e calendário para 2005. 



Seguiu-se  a  fala  do  representante  junto  à  CAPES,  prof  Marcius  Freire,  agradecendo  a
Diretoria  da  COMPÓS  pela  atuação  durante  a  eleição  da  representação;  reiterando
informações do documento lido e esclarecendo indagações dos presentes. 

Seguiu-se  a  fala  da  representante  junto  ao  CNPq,  prof.  Immacolata  Vassalo  Lopes,  dando
informes  sobre  bolsas,  processo  de  distribuição  do  Edital  Universal  e  esclarecendo  questões
dos presentes. 

Pontos de pauta: 

2)  Sede  do  XV  Encontro  -  A  prof.  Denise  Araújo,  da  Universidade  Tuiuti  Paraná:(UTP),
apresentou  pré-proposta  para  acolher  o  encontro  no  próximo  ano.  A  proposta  deverá  ser
ponto de pauta da próxima reunião, para confirmação 

3)  Proposta  do  book  -  Prof  Bemardo  Issler  informou  que  a  comissão  ainda  não  foi
estabelecida e que voltará a informar sobre o assunto na próxima reunião.

4)  Avaliação  do  sistema  eletrônico  implantado  para  o  envio  de  trabalhos  -  André  Lemos
fez  breve  relato,  reconhecendo  alguns  problemas  na  implantação,  causados  pela
inexperiência  dos  usuários  e  novidade  do  processo.  Seguiu-se  o  debate,  concluindo-se  que o
saldo  do  processo  é  positivo  e  o  novo  sistema  deve  ser  mantido,  aproveitando-se  a
experiência já realizada para aperfeiçoá-lo. 

5)  Discussão  do  formato  dos  textos  para  os  GTs  -  A  diretoria  apresentou  proposta  de
flexibilização  do  tamanho  de  texto  atual,  passando  a  30.000  caracteres.  Seguiu-se  o  debate;
nova  proposta  de  35.000  caracteres  e  proposta  do  prof  José  Luis  Braga  de  flexibilização  de
10%  do  tamanho  aprovado,  a  critério  do  Coordenador  do  GT.  As  propostas  foram  votadas,
vencendo  primeiramente  à proposta  “sem  flexibilização”  por  15  votos.  A  seguir,  o
Colegiado  definiu-se  o  tamanho  em  35.000  caracteres,  por  10  votos  (contra  nove  dos  que
votaram em 30.000). 
Desta  forma,  a  definição  atual  que  consta  do  regimento  deve  ser  substituída  pela  que  define
que  o  texto  deve  ser  enviado  com  até  35.000  caracteres  e  resumo  entre  500  -  1000
caracteres. 

6)  Andamento  do  processo  de reclivagem  -  Foi  esclarecido  que,  na  reunião  anterior,  o
Colegiado  definiu  dois  prazos:  o  das  pré-propostas  -  até  o  último  dia  do  XIV  Encontro,  em
Niterói;  e  o  prazo  final  de  30  de  abril  de  2006  para  a  s  propostas  defini tivas.  Seguiu-se  novo
debate  e  a  proposta  de  adiar  o  prazo  das  pré-propostas  para  30  de  junho  de  2005  foi
aprovada por unanimidade, mantendo-se o segundo prazo inalterado. 
Desta  forma,  a  Diretoria  deve  tornar  o  processo  público,  alertando  que  os  Gts  atuais  que
tiverem  interessar  em  continuar  devem  obrigatoriamente  apresentar  pré-propostas  até  30  de
junho; tanto como quaisquer outros grupos interessados na criação de um novo GT. 

7)  Convênio  inter-institucional=-  André  Lemos  solicitou  aos  Coordenadores  de  Programas
que   se    empenhem   para   concretizar    junto  às   reitorias  a   concretização    da  parte   jurídica   do



convênio.  Seguiram-se  sugestões  no  sentido  de  tornar  públicas  -  através  do  site  da  Compós
-  as  iniciativas  locais  dos  Programas  nesta  direção,  tais  como  o  caso  dos  Programas  do  Rio
de  Janeiro  (UFF,  UERJ,  UFRJ  e  PUC-RJ)  que  têm  uma  proposta  de  convênio  já
encaminhada.  O  mesmo  deverá  ser  feito  pelas  Universidade  do  Rio  Grande  do  Sul.  O
objetivo  é  dar  informação  para  que  seja  facilitado  o  processo  de  construção  de  um  acordo
nacional. 

8)  Grupos  de  pesquisa  -  Os  participantes  da  comissão  -  Profs  Immacolata,  Erick  Felinto,
Antonio  Adami  (alem  de  AntOtID,  ausente)  informaram  sobre  o  andamento.  Os  professores
ficaram  de  apresentar  uma  proposta  na  próxima  reunião  do  Conselho  em  junho,  na  UFF.  O
professor  Adami  ficou  de  apresentar  estudo  sobre  os  grupos  de  pesquisa  e  forma  de
inserção dos grupos no calendário dos Encontro Anuais da COMPÓS. 

Tarde 

9)  Discussão  das  propostas  para  classificação  dos  pesquisadores  na  tabela  do  CNPq  
André Lemos apresentou os dados disponíveis 

2) Documento atual no site do CNPq, 
3) Documento  elaborado  por  Immacolata  e  Braga  e  discutido  pelo  Colegiado  da  Ufba  e  pela

Diretoria

A  proposta  foi  discutida  e  aprovada  por  unanimidade.  O  documento  elaborado  pela
professora  Immacolata  foi  aprovado  com  pequenas  modificação  que  deverão  ser
sistematizadas e disponibilizadas na lista de discussão do Conselho da COMPÓS

10) Discussão sobre a nova tabela de classificação dos conhecimentos no CNPq 

André  Lemos  apresentou  as  propostas  das  duas  últimas  comissões,  dos  últimos  documentos
enviados  pela  profa.  Immacolata  e  Dione  Mama  e  o  documento  com  áreas  e  subáreas  do
CNPq.  Em  seguida  solicitou  aos  Programas  que  apresentassem  suas  propostas.  Os
programas  da  UFSA,  UFF,  UFRJ,  PUC-SP  e  USP  apresentaram  propostas  formais,
complementadas por sugestões de outros Coordenadores de Programas. 

Após  discussão  e  votação  para  aprovação,  chegou-se  à  proposta  infra,  que  representa  a
posição  dos  Programas  filiados  à  COMPÓS.  Foi  observado  que  esta  posição  será  levada  ao
Encontro  proposto  pela  prof  Immacolata  110S  próximos  dias,  reunindo  pesquisadores  e
instituições para o debate.

A  proposta  abaixo  foi  aprovada  por  maioria  absoluta  (18  votos  a  favor  e  uma  abstenção).
Essa  é  a  proposta  que  será  encaminhada  pela  associação  nesse  primeiro  momento  (os
pesquisadores e demais organizações devem enviar uma proposta 
preliminar ate dia 30 de maio). 

A  COMPÓS  voltará  a  discussão  em  junho  de  2005  e  em  outubro  de  2005  em
suas reuniões do Conselho pata o amadurecimento e proposta definitiva  



da associação. O debate só deverá ser concluído em 
dezembro de 2005. 

PROPOSTA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS- 
GRADUAÇÃO EM 
COMUNICAÇÃO - COMPÓS 

Tabela Preliminar de Subáeas de Comunicação: 

CINCO SUBÁREAS 

4) TEORIAS 
5) PROCESSOS SOCIAIS 
6) MÍDIAS 
7) PROCESSOS DE PRODUÇÃO 
8) ESTÉTICA E LINGUAGENS 

SUBDIVISÕES DAS SUBÁREAS 

l-TEORIAS 

1.1 - Epistemologia 
1.2 - Metodologias 
1.3 - História 
1.4 - Ética 
1.5 - Estética 

2-PROCESSOS SOCIAIS 

2.1 - Política 
2.2 - Economia Política 
2.3 - Sociabilidade 
2.4 - Subjetividade 
2.5 - Estratégias 
2.6 - Recepção 

3) MÍDIAS 

3.1 - Rádio 
3.2 - Televisão 
3.3 - Cinema 
3.4 - Fotografia 
3.5 - Vídeo 
3.6 - Internet 
3.7 - Impressas 

4) PROCESSOS DE PRODUÇÃO 



4.1 - Jornalismo 
4.2 - RP
4.3 - Publicidade 
4.4 - Editoração 
4.5 - Organizacíonais 

5) ESTÉTICA E LINGUAGENS 

5.1 - Produção de Sentido 
5.2 - Crítica da Mídia 
5.3 - Arte e Mídia 

Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata. 

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2005. 


