
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA COMPÓS 

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2006 

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2006 realizou-se na cidade do Rio de
Janeiro,  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Comunicação  da  Universidade  do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ),  a  reunião do Conselho da  Compós.  Presentes,
além da diretoria da  Compós,  nas pessoas dos seus Presidente,  Vice-Presidente e
Secretário-Geral  -  professores  Afonso  de  Albuquerque,  Angela  Prysthon  e  Alex
Primo,  respectivamente  -  ,  os  seguintes  representantes  de  programas:  Paulo  Vaz
(UFRJ), Erick Felinto (UERJ), Laan Mendes de Barros (Cásper Líbero), Ida Regina
Stumpf (UFRGS), Denize Correa Araujo (UTP) , Ana Sílvia Lopes Davi Médola
(UNESP),  Ana  Claudia  Mei  Alves  de  Oliveira  (PUCSP),  Luiz  Martins  da  Silva
(UNB),  Jeder  Silveira  Janotti  Junior  (UFBA),  Miguel  Serpa  Pereira  (PUCRJ),
Etienne  Samain  (Unicamp),  Simone  Pereira  de  Sá  (UFF),  Valério  Cruz  Brittos
(UNISINOS), Jurernir Machado da Silva (PUCRS), Maria Immacolata Vassallo de
Lopes  (USP),  Eduardo  Pefíuela  (UNIP),  Sebastião  Carlos  M.  Squirra  (UMESP),
Paulo  Carneiro  da  Cunha  Filho  (UFPE),  Maria  Aparecida  Baccega  (ESPMSP),
Eugenia Mariano da  Rocha Barichello.  Ainda estiveram presentes os professores
Francisco Pimenta (UFJF) e Osvando José de Morais (UNISO), enquanto programas
observadores. Ao abrir a reunião, o presidente Afonso Albuquerque deu boas vindas
a todos os presentes. Após aprovada a ata da reunião do conselho realizada em São
Paulo e a pauta de trabalho, o presidente deu por aberto os trabalhos. Nos informes
da  secretaria,  Alex  Primo  apresentou  um  relato  sobre  o  pagamento  das
semestralidades  à  Compós;  lembrou  que  o  valor  da  venda  dos  livros  e  CDs,
repassados aos programas durante a reunião do conselho em Bauru, deveriam ser
encaminhados  à  secretaria  da  associação;  e  solicitou  que  os  conselheiros
informassem em uma lista seus endereços de e-mail e dos vice-coordenadores de
seus programas para a atualização dos assinantes da lista de discussão do conselho.
Em seguida,  passou  a  palavra  ao  presidente  para  relatar  o  voto  da  Compôs  na
indicação de um novo representante de área junto ao CNPq. Segundo Afonso de
Albuquerque, em virtude do prazo exíguo, a diretoria indicou ad referendum os três
seguintes nomes: Juremir Machado da Silva, André Lemos e Paulo Vaz. O critério
utilizado para a indicação foi:  pesquisador com bolsa PQ, nível I, com destacada
atuação na associação e diversidade regional. Como a posse do professor Juremir
Machado da Silva  já  havia sido divulgada no site do CNPq, ele agradeceu o voto,
elogiou o trabalho da representante Maria Immacolata e de seu suplente José  Luíz
Braga. O secretário passou então a relatar o projeto para o novo site da Compós . Este
novo investimento se justificaria pelas dificuldades de atualização  das informações
no site atual e pela necessidade de inclusão de novas funcionalidades. A partir disso,
apresentou quais seriam as seções e novos serviços que o novo site da Associação
deverá oferecer: acesso facilitado ao estatuto, regimento e outras informações sobre
os  programas  filiados;  ampliação  dos  dados  sobre  os  encontros  anuais  e  acesso
online de seus anais; inclusão de um calendário onde poderiam ser encontradas todas
as datas de eventos da área, lançamento de livros, etc.; oferta de blogs para todos os
GTs comunicarem de forma autônoma notícias, critérios e dados sobre pareceristas,
além de poderem compartilhar  os  trabalhos apresentados em eventos anteriores;  
uma



biblioteca  online  poderá  oferecer  acesso  aos  trabalhos  dos  encontros  anuais,
documentos legais da Associação,  relatórios dos GTs,  atas das reuniões do conselho
(será  possível  definir  privilégios  de  acesso  diferenciados  para  diferentes  usuários);
sistema de busca em todo o site.  Além disso,  o secretário informou que a e-compós
passará  a usar o sistema de gerenciamento de periódicos online SEER. A partir desse
relato,  apresentou  um  primeiro  orçamento  para  a  implementação  desse  projeto  e
recebeu sugestões dos conselheiros sobre outros aperfeiçoamentos no site e empresas
que poderiam desenvolver o site.  Após um debate quanto  à  disponibilização no site
dos  trabalhos  apresentados  nos  Encontros  Anuais,  aprovou-se  por  18  votos  e  2
abstenções  que  os  textos  deveriam  ser  publicados  integralmente  online.  Quanto  ao
prazo de quando os trabalhos deveriam ser disponibilizados no site, definiu-se por 13
votos  que o período deverá  ser  de 15 meses  após o Encontro;  4 votos foram dados
para  publicação  imediata  e  2  abstenções  foram  registradas.  Com  estas  definições,
passou-se ao ponto de pauta seguinte: "Informes dos  Representantes de  Área". Maria
Immacolta  Vassalo  de  Lopes,  representante  de  área  no  CNPq,  iniciou  seu  relato
comentando  a  satisfação  da  área  com  a  eleição  do  professor  Juremir  Machado  da
Silva. Lembrou que ele trabalhará  em conjunto com a gestão em andamento. Quanto
ao Edital Universal, afirmou que como a verba disponibilizada ao comitê  é limitada.  e
como bolsistas  PQ possuem outros  recursos,  tem-se preferido pulverizar  o  montante
disponível para um número maior de projetos. A representante destacou que todas as
decisões do comitê  tem sido respeitadas pelas instâncias superiores do CNPq. Quanto
às  bolsas  PQ,  relatou  que  o  CNPq fez  uma  reunião  para  tratar  de  reclassificações.
Contudo,  comentou que as decisões sobre o tema são lentas. A partir de uma questão
do professor Miguel Pereira, informou que a  área já  teria ganho 12 novas bolsas em
sua gestão.  Finalmente, comunicou que não existe nenhuma notícia sobre a mudança
na  tabela  do  conhecimento  do  CNPq.  No  turno  da  tarde,  a  reunião  do  Conselho
recomeçou com os informes  de Marcius Freire,  representante  de  área  na Capes.  Ele
comunicou  que  a  nova  tabela  Qualis  já  estava  no  ar.  Para  o  julgamento  dos
periódicos  da  área,  avaliou-se,  segundo ele,  não apenas aqueles  que foram enviados
para  a  comissão.  Por  outro  lado,  criticou  que  até  revistas  reconhecidas  não  foram
repassadas  para  a  avaliação.  Quanto  ao  Programa  de  Apoio  a  Eventos  no  País
(PAEP), relatou que,  em média, são recebidas 2 propostas por dia. A Capes tem dado
preferência  para  aqueles  eventos  que  geram  publicações  com  ISSN.  Marcius
apresentou  informações  sobre  a  Escola  de  Altos  Estudos,  que  financia  a  vinda  de
pesquisadores de alto conceito internacional. A estadia desses pesquisadores pode ser
de  uma  a  quatro  semanas.  A remuneração  pode  chegar  a  R$ 24  mil  reais.  Após  o
relato  do  representante  de  área  na  Capes,  Afonso  de  Albuquerque  lembrou  que  o
prazo  para  inscrição  de  chapas  para  a  eleição  da  nova  diretoria  da  Compós,  gestão
2007-2009,  estaria  aberto  de  2  de  janeiro  a  31  de  março  de  2007.  Diante  disso,  a
seguinte  comissão  eleitoral  foi  definida:  Laan  Mendes  de  Barros  (presidente), 
Juremir  Machado da Silva, Luiz Martins  da  Silva, Com a abertura do ponto de pauta
"Relato  sobre  a  Reunião  da  Compós de  Curitiba",  a  presidente  da  comissão
organizadora Denize Araujo confirmou  a  data de realização do evento de 13 a 16 de
junho  de  2007.  Ela  comentou  que  o  custo  deste  Encontro  será  mais  alto  pois
praticamente  todos os participantes precisarão viajar  para Curitiba,  A vice-presidente
Angela  Prysthon  apresentou  o  calendário  para  envio  e  seleção  de  trabalhos  para  o
evento: 15/01 - encerramento do prazo para submissão de trabalhos; 25/02 - envio da
lista dos aprovados nos GTs pelos respectivos coordenadores;  26/02 -  divulgação da
lista  de   trabalhos  aprovados;   20/03  definição  dos  relatares  de  cada  trabalho  e   da



grade de apresentações dos GTs. A seguir, deliberou-se que as inscrições poderão 
ser
realizadas  no  local  do  evento,  mas  com preço  diferenciado.  Ana  Sílvia  alertou,
contudo,  que  é  preciso fazer  um  planejamento de quantos kits com o material do
evento devem ser produzidos, para que não faltem para aqueles que se inscreverem
nos dias do Encontro. Finalmente, Alex Primo apresentou a proposta de locação do
mesmo sistema online de submissão de trabalhos adotado pela Intercom. A proposta
e  o  orçamento  de  mil  e  quinhentos  Reais  foram  aprovados.  No  ponto  de  pauta
seguinte,  "Livro  da  Compôs",  a  professora  Ana  Sílvia  lembrou  que,  além dela,
Denize Araujo e Fernanda Bruno participaram da organização do livro. Relatou que
após a análise de todos os trabalhos apresentados no Encontro de Bauru definiu-se
que a temática do volume seria "Imagem, Visibilidade e Cultura Midiática". Feita a
seleção  dos  textos,  o  contato  com  os  autores  já  estava  sendo  mantido.  Angela
Prysthon informou que a diretoria havia recebido um documento do professor José
Luiz Braga intitulado "Proposta de revisão do processo de elaboração do livro anual
da Compós". Angela Prysthon fez um resumo da proposta, destacando a sugestão de
que a comissão editorial faria a seleção dos trabalhos a partir da indicação dos GTs
de  seus  3  melhores  trabalhos  do  ano.  Após  um breve  debate,  definiu-se  que  o
documento  deveria  ser  distribuído  na  lista  de  discussão  e  discutido  na  próxima
reunião do conselho. Durante o ponto de pauta "Solicitação de filiação da Anhembi-
Morumbi, UFJF, PUCMG", definiu-se os seguintes pareceristas para as solicitações
de  filiação  à Compós encaminhas por três  novos programas de pós-graduação da
área: Anhembi-Morumbi - Paulo Cunha e Micael Herschmann; PUC-MG - Simone
de Sá e Ana Claudia Alves de Oliveira; UFJF - Ida Stumpf e Ana Sílvia Lopes Davi
Médola. Os pareceres deverão ser apresentados na próxima reunião do conselho. Ao
abrir o ponto de pauta "Avaliação da solicitação de filiação da UNISO", o presidente
Afonso de Albuquerque leu os pareceres de Paulo Vaz e Itânia Maria Mota Gomes.
Como o primeiro parecer recomendava a  filiação  e o segundo era desfavorável,  o
presidente comentou que esse era um caso inédito no conselho da Associação. Após
uma  discussão  sobre  os  pareceres,  Afonso  apontou  que,  segundo  o  regimento,
professores do programa solicitante deveriam ter participado ou estar participando 
de
algum GT da Compós com texto aprovado.  Além disso, lembrou que o regimento
apresenta a possibilidade de filiação provisória. Após a leitura do regimento para o
esclarecimento  dessa  modalidade,  passou-se  à  votação  da  filiação  provisória  da
UNISO.  Por 18 votos favoráveis (1 abstenção), a filiação provisória foi aprovada.
Em virtude da importância do tema e o pouco tempo disponível para sua discussão,
definiu-se que o ponto de pauta  "Situação  dos Egressos da  Pós-Graduação"  seria
debatido  na  próxima  reunião  do  conselho.  Em  "Assuntos  Gerais",  o  professor
Osvando divulgou o evento Endecom 2007, a ser realizado de 19 a 21 de abril de
2007 na UNISO; a professora  Ana Claudia comunicou a alteração das linhas de
pesquisa do programa da PUCSP e divulgou o  "Simpósio  Internacional Fiat 30+ : 
Pensar e Experimentar o Futuro", a ser realizado nos dias 7 e 8 de novembro naquela
universidade;  Simone  de  Sá  relatou  a  fundação  da  Associação  Brasileira  dos
Pesquisadores em Cibercultura e elogiou a liderança do professor Eugênio Trivinho.
Após estes informes, o presidente confirmou que a próxima reunião do Conselho
será realizada no dia 25 de abril de 2007 em Brasília, tendo em vista que a reunião de
área  da  Capes  ocorrerá  naquela  cidade  nos  dias  26  e  27  de  abril .  Afonso  de
Albuquerque agradeceu a presença de todos, a gentileza da UERJ por ter  sediado a
reunião e comentou que as reuniões têm sido de muito conteúdo e que os debates
marcados  pela  elegância  dos  participantes. Nada mais sendo tratado, eu  professor



Alex Primo, secretário-geral da Compós, e por ser verdade, lavrei a presente ata, que
vai por mim assinada e por todos os representantes presentes. Brasília, 25 de outubro
de 2006. 

 

 


