
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DA COMPÓS 

Curitiba, 16 de junho de 2007 

Aos dezesseis  dias do mês de junho de 2007 realizou-se na cidade de Curitiba,  , a
reunião do Conselho da Compós.  Presentes,  além da diretoria,  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: Micael Herschmann (UFRJ),  Fátima Cristina  Régis  de
Oliveira  (UERJ),  Dimas  Kunsch  (Cásper  Líbero),  Marcia  Benetti  Machado
(UFRGS),  Francisco  Menezes  (UTP),  Luciano  Guimarães  (UNESP),  Ana  Claudia
Mei Alves de Oliveira (PUCSP), Luiz Martins da Silva (UNB), Jeder Silveira Janotti
Junior  (UFBA),  Miguel  Serpa  Pereira  (PUCRJ),  Rosangela  Marçolla  (UNIMAR),
Etienne  Samain  (Unicamp),  Simone  Pereira  de  Sá  (UFF),  Christa  Berger 
(UNISINOS),  Paulo Bernardo Vaz (UFMG),  Juremir Machado da  Silva  (PUCRS), 
Maria Immacolata Vassallo de Lopes (USP), Eduardo Peñuela (UNIP), Graça Caldas 
(UMESP),  Alfredo  Vizeu  (UFPE),  Clóvis  de  Barros  Filho  (ESPMSP),  Veneza 
Ronsini  (UFSM),  Osvando  José  de  Morais  (UNISO),  Francisco  Pimenta  (UFJF), 
Maria  Bernardette  Cunha  de  Lyra  (UAM)  ,  Julio  Pinto  (PUCMG)  e  Goiamérico 
Felício  Carneiro  dos  Santos  (UFG)  e  Gislene  Silva  (UFSC),  enquanto  programas 
observadores. Em virtude da necessidade do professor Eduardo Peñuela ausentar-se 
da segunda metade da reunião, o professor Geraldo Carlos do Nascimento assumiu a 
representação  da  UNIP naquele  período.  Ao  abir  a  reunião,  o  presidente  Afonso 
Albuquerque deu boas  vindas  a  todos os presentes.  Após  aprovada a ata  da  reunião
do conselho realizada no Rio de Janeiro  e  a pauta  de trabalho, o presidente deu por
aberto  os  trabalhos.  Conforme  determina  o  regimento  eleitoral  da  Associação,  a 
eleição  da  nova  diretoria  foi  o  primeiro  ponto  de  pauta  da  reunião.  A  diretoria 
transferiu  a  coordenação  do processo para a  comissão eleitoral,  composta  por Laan 
Mendes de  Barros (presidente),  Juremir  Machado da Silva  e Luiz Martins  da Silva.
Concluída  a  votação  dos  representantes  dos  programas  filiados  (com  exceção  da
UNISO, pois sua filiação provisória não confere direito a voto), a comissão efetuou a
contagem pública  dos  votos e  divulgou o  resultado:  eleita a  Chapa 1  (Erick Felinto, 
Ana  Silvia  Médola  e  Denize  Araujo)  com 15  votos;  a  Chapa  2  (Norval  Baitello 
Júnior, Ada Cristina Machado Silveira e Jairo Ferreira) obteve 10 votos. O candidato 
à presidência da Chapa 2, Norval Baitello Júnior, pediu a palavra, agradeceu os votos 
e  informou  que  precisava  retirar-se.  Finalizado  o  processo  eleitoral,  Afonso  de 
Albuquerque  deu  início  ao  ponto  de  pauta  seguinte,  sobre  a  sede  dos  próximos 
encontros  da  Compós.  O presidente  da  Associação  lembrou  que  a  realização  dos 
encontros anuais da Compós em Bauru e Curitiba foi votada em uma mesma reunião 
do  Conselho  e  comentou  que  a  definição  com antecedência  da  sede  dos  eventos 
oferece  diversas  vantagens  para  a  organização  dos  mesmos.  Com  base  nessa 
constatação,  propôs  a  escolha  da  sede  dos  Encontros  nos  próximos  anos.  Após 
votação,  foi  aprovada  a  realização  do  Encontro  de  2008  na  UNIP,  de  2009  na 
PUCMG e  de  2010  na  UAM.  Em seguida,  definiu-se  que  a  próxima  reunião  do 
Conselho será  realizada na UNIP nos dias  25  e 26 de  outubro de 2007.  Alex  Primo 
passou então a fazer os relatos previstos no ponto de pauta "Informes da secretaria". 
O  secretário  da  Associação  apresentou  uma  planilha  atualizada  do  pagamento  de 
semestralidades  e  solicitou  que os programas  em  atraso quitassem  tais  pendências. 
Finalmente,   solicitou  que cada representante  de programa  se responsabilizasse  pela



venda  de  5  volumes  do  no  o  livro  da  Compós.  essa  oportunidade  mais  uma  vez
destacou  a qualidade da publicação e o trabalho  realizado pelas organizadoras Ana
Sílvia  Médola,  Denize  Araujo  e  Fernanda  Bruno.  No  ponto  de  pauta  seguinte,
"Informes  dos  representantes  de  área  -  CNPq  e  Capes",  Maria  Immacolata,
representante de  área no CNPq, iniciou seu  relato informando sobre a situação do
comitê  de  assessoramento  de  Artes,  Ciência  da  Informação  e  Comunicação,
demonstrando  números  sobre  o  número  de  programas  e  bolsas  e  o  montante  de
verbas  recebidas  em Artes,  Comunicação  e  Ciência  da Informação.  A partir  desse
paralelo,  defendeu  que  a  discussão  sobre  o  tamanho  da  área  e  os  investimentos
recebidos  é  uma  fundamental  questão  política.  Quanto  às  novas  solicitações  de
bolsas  PQ,  informou  que os  pesquisadores  deveriam  atualizar  seus  currículos  na
plataforma Lattes até  o final do prazo de submissão de projetos em 15 de agosto.
Immacolata afirmou que a confirmação dos três nomes para  a  representação de área 
no CNPq (dois deles sendo suplentes) seriam divulgados até o início de julho. Com a
aproximação  do  final  de  mandato  de  Maria  Immacolata  e  José  Luiz  Braga,  a
representante  e  seu  suplente  fizeram  um  relato  do  período.  Immacolata  e  Braga
elogiam  o  novo  sistema  informático  da  agência,  reconhecendo  a  agilidade  que
proporciona.  Juremir  Machado  da  Silva,  cujo  mandato  na  representação  de  área 
prossegue, afirmou que foi um privilégio poder atuar ao lado de Immacolata e Braga 
e aprender com eles. Elogiou a transparência da gestão, a luta por maior número de 
bolsas  e  recursos  e  sugeriu  uma  salva  de  palmas  para  os  colegas.  Immacolata 
agradeceu  a  manifestação  do  Conselho  e  deu  prosseguimento  aos  seus  informes. 
Lembrou  que  nos  pedidos  de  renovação  de  bolsas,  os  pesquisadores  poderiam 
requerer sua  rec1assificação. Informou também que uma nova  modalidade  de  bolsa, 
PQ Sênior, vinha  sendo discutida no CNPq, com a qual o pesquisador manteria  o 
grant, mas liberaria a bolsa para um novo bolsista. Finalmente, destacou que em sua 
gestão  defendeu  a  pulverização  de  recursos,  para  que  mais  projetos  de  pesquisa 
pudessem ser contemplados. O presidente da Compós agradeceu o relato e elogiou a 
atuação  dos  representantes  de  área,  cujo  mandato  terminaria  em  breve.  Marcius 
Freire,  representante de  área na Capes,  iniciou então seus  informes. Fez um relato 
sobre uma reunião de três dias na Capes, o encaminhamento do documento de  área 
com  os  critérios  de  avaliação  e  pediu  que  periódicos  no  qual  pesquisadores  de 
programas  tiveram  artigos  publicados  fossem  encaminhados  para  a  comissão. 
Relatou  que  o  processo  de  avaliação  trienal  teria  início  em  julho.  Em  seguida, 
informou que  a  representação de  área recebeu  a  proposta  de 15 programas  novos, 
sendo que a maior palie  é  constituída  por re-submissões. Destacou que  5.  propostas 
vinham de instituições do nordeste. Com relação ao PROAP/CAPES, afirmou que os 
pós-graduações ficam responsáveis por sua administração,  mas,  que apesar de não 
receber informações sobre o programa, o representante fica à disposição para buscar 
dados que se tomem necessários. Marcius Freire relatou que solicitações para o PAEP 
tem crescido em virtude do maior número de associações, Como os recursos não vêm 
aumentando,  sugeriu  que  os  encontros  das  novas  associações  fossem
bianuais. Marcia Benneti, coordenadora do PPGCOMIUFRGS, sugeriu que dever-se-
ia  lutar  por  novos recursos  e  não  apenas sugerir  menor  freqüência  de eventos.  O 
conselheiro  Eduardo Peñuela,  da  UNIP,  sugeriu  que  a  Com pós  manifestasse  sua
preocupação sobre recursos junto à Capes. Terminados os informes, passou-se para o
próximo ponto de pauta:  "Filiação de novos Programas  à  Compós".  Os pareceristas
Jeder  Silveira Janotti  Junior (UFBA) e Paulo Bernardo Vaz (UFMG) apresentaram
avaliação  positiva  sobre  a solicitação de filiação do Programa de Pós-Graduação em



Comunicação  da  Universidade  Federal de  Goiás.  Aprovados  os  pareceres  por
unanimidade,  a  filiação da  UFGO a Compós  foi continuada. Como a documentação 
da UFSC não  foi  encaminhada a empo  pelo  programa da  UFSC,  sua filiação não 
pôde ser  votada.  Contudo,  a  representante  do  programa,  Gislene Silva,  confirmou 
que os documentos seriam enviados em breve.  O presidente da  Compós informou 
que a UNISO, que possui filiação provisória, submeteu um pedido de revisão de seu 
status.  Os  conselheiros  Christa  Berger  e  Julio  Pinto  foram  aprovados  como 
pareceristas dessa solicitação. Ana Claudia Mei de Oliveira sugeriu que os pareceres 
anteriores fossem anexados ao processo.  Terminado este  ponto,  o professor  Eugênio 
Trivinho, na condição de presidente da  Associação Brasileira de Pesquisadores em 
Cibercultura  (ABCiber),  como  precisaria  se  retirar,  solicitou  a  palavra  para 
parabenizar a diretoria que  finalizava  seu  mandato e dar boas vindas  à  chapa eleita. 
Aberto o ponto de pauta  "Avaliação  do Encontro  2007",  a coordenadora  do  evento 
Denize  Araujo  fez  um  relato  da  organização  e  realização  do  evento.  Informou 
também que  além das  350 inscrições  antecipadas,  52  foram realizadas  no local.  Em 
virtude  dessa  demanda  inesperada,  novos  kits  foram  produzidos  e  entregues  no 
segundo  dia  do  Encontro.  Denize  também  informou  que  os  certificados  seriam 
enviados por correio.  Afonso  Albuquerque  prestou uma homenagem  ao sucesso do 
Encontro  e  solicitou  uma  salva  de  palmas  à  organização  local.  Jeder  Janotti 
agradeceu o empenho de Denize e sua equipe na realização de um evento impecável. 
A seguir,  no ponto de pauta "Escolha  da Comissão Editorial  do livro Compós",  o 
presidente da Compós lembrou que na última reunião do Conselho foi aprovada uma
modificação  no  processo  de  produção  do  livro  anual  da  Associação.  Como  os
capítulos  do  livro  deixariam  de  ser  vinculados  aos  GTs  e  passariam  a  ser
selecionados  a  partir  de  um  chamada  pública  de  trabalhos,  o  Conselho  deveria
escolher um tema para o livro e a comissão editorial.  Após o debate, foi  aprovado o
tema "Interações  na  Comunicação".  Os  organizadores  do  livro  eleitos  foram  .Ana 
Claudia Mei de Oliveira (presidente da comissão),  Alex Primo,  Geraldo  Carlos do 
Nascimento e Veneza Ronsini. O presidente da Compós abriu então o ponto de pauta 
"Critério de ineditismo dos trabalhos submetidos  à  Compós".  Afonso Albuquerque
relatou que o coordenador de um GT recebeu a informação de um parecerista de que
um  dos  trabalhos  aprovados já  havia  sido  publicado.  Ao  ser informada  dessa
situação, a  diretoria  teve dificuldades de deliberar  sobre  o  assunto,  pois  não havia
norma  que  determinasse  uma  pena  para  a  situação.  O  presidente  afirmou  que  a
manifestação da diretoria no sentido de não poder tomar uma atitude punitiva causou
desconforto  e  gerou  algumas  críticas,  mas  salientou  que  nenhuma  ação  naquele
sentido teria respaldo regimental.  Diante da ausência de critérios e procedimentos, o
presidente  propôs  que  uma  regulamentação  fosse  elaborada  pelo  conselho.  Após
discussão sobre o tema,  o professor José  Luiz  Braga  encaminhou  a  proposta  de  um 
texto para  a regulamentação do  requisito de ineditismo dos trabalhos  encaminhados 
aos  Encontros  Anuais  da  Compós.  A  vice-presidente  Angela  Prysthon  leu  o 
documento  proposto  e  anotou  as  sugestões  do  conselho.  A.  próxima  reunião  do 
Conselho na UNIP deverá aprovar o texto final. Finalmente, Afonso Albuquerque deu
início ao último ponto de pauta: "Encerramento da Gestão". Angela Prysthon fez um
breve relato sobre os dois anos em que desempenhou a função de vice-presidente da
Compós,  destacando  o  trabalho  realizado  juntos  aos  coordenadores  de  GTs  e
salientou  que,  com  a  redefinição  do  projeto  do  livro,  o  processo  editorial  da
Associação foi  ampliado.  Afonso de Albuquerque afirmou que  a palavra-chave  da
gestão  da  diretoria  foi  "institucionalização".  O  presidente  lembrou  o significativo



crescimento da Compós, passando de 20 programas para 26 filiados no período de 2
anos.  Albuquerque agradeceu os conselheiros,  enfatizando o caráter  democrático e
objetivo das reuniões do Conselho. Alex Primo, por sua vez; comentou o avanço da
Compós  no  registro  de  sua  história,  que  passou  a  contar  com um novo  site  que
diferencia-se  por  seu  sistema  de  publicação  e  gerenciamento  de  informações
descentralizado  e  eficiente,  Através  dessa  nova  abordagem,  pôde-se  oferecer  os 
seguintes serviços:  páginas individuais para cada  GT,  com biblioteca e sistema de 
relatórios;  uma  biblioteca  online  com potente  sistema  de  registro,  organização  e 
recuperação de dados, que permite que os documentos legais da Associação sejam 
facilmente encontrados e o conhecimento gerado seja compartilhado através de anais 
online; com o novo banco de dados e sistema de publicação, notícias, calendários de 
eventos  e  coleções  de  links  podem  ser  facilmente  registrados  e  acessados.  O 
secretário  agradeceu  a  constante  colaboração  dos  conselheiros,  reconheceu  o 
empenho dos coordenadores de Programas  em manter  em dia  suas semestralidades. 
Finalmente,  sugeriu  que,  com  o  crescimento  da  Associação,  seja  avaliada  a
possibilidade  de  ampliação  da  diretoria,  já  que  o  secretário  desempenha  tanto
atividades  administrativas  quanto  de  tesouraria.  Após  uma  salva  ,de  palmas  do 
Conselho  em  homenagem  ao  encerramento  da  gestão  da  diretoria,  Afonso  de 
Albuquerque agradeceu a presença e colaboração de todos. Nada mais havendo para; 
discutir, Afonso Albuquerque convidou  a  nova  Diretoria para encerrar  a reunião,  da 
qual foi lavrada esta ata. 

Curitiba, 16 de junho de 2007. 

 
 


