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Aos 25 de abril  de 2008, o Conselho da Compós reuniu-se em Brasília,  no auditório da
Capes,  para  a  segunda  reunião  ordinária  do  Conselho,  da  gestão  2007-2009.  Estiveram
presentes  os  representantes/coordenadores  dos  seguintes  programas  filiados:  João  Freire
Filho  (UFRJ),  Maria  Immacolata  Vassallo  de  Lopes  (USP),  Benjamin  Picado (UFBA) ,
Marcius Freire (Unicamp),  Laan Mendes de Barros (Casper),  Francisco Menezes (UTP) ,
Paulo  Cunha  (UFPE),  Sebastião  Squirra  (UMESP),  Afonso  de  Albuquerque  (UFF)  ,
Juremir  Machado da Silva  (PUC-RS),  Vera França  (UFMG),  Luiz  Martino  (UnB),  Alex
Primo  (UFRGS),  Ana  Claudia  Mei  Alves  de  Oliveira  (PUC-SP),  Christa  Berger
(Unisinos),  Mareio  Gonçalves  (UERJ)  ,  Malena  Contrera  (UNIP)  ,  Luciano  Guimarães
(UNESP),  Miguel  Pereira  (PUC-RJ),  Gisela  Castro  (ESPM),  Eugenia  Barichello
(UFSM), Osvando de Morais (UNISO),  Claudia Regina Lahni  (UFJF),  Rogério Ferraraz
(UAM),  Julio  Pinto  (PUC-MG),  Goiamérico  Felício  (UFG).  Como convidados-ouvintes,
estiveram  presentes:  Paulo  Boni  (UEL),  Eduardo  Meditsch  (UFSC),  Arthur  Autran
(UFSCar),  João  José  Curvello  (UCB),  Gilson  Vieira  Monteiro  (UF  AM)  e  Marcos
Nicolau (UFPB). O Presidente da Compós, Erick Felinto, iniciou a reunião destacando a
importância do atual momento para o campo da comunicação. Mencionou o crescimento
expressivo da pesquisa em comunicação nos  últimos anos,  com o ingresso na Compós de
diversos  programas  novos,  o  que  colabora  para  assegurar  a  diversidade  e  renovação da
área.  Enfatizou,  ainda,  a importância dessa  reunião em função dos trabalhos iniciais  das
Comissões  Setoriais,  que já  começaram a produzir  resultados.  Afirmou que a relevância
dessas  comissões  reside  no  atendimento  a  uma  importante  demanda  dos  programas:  a
descentralização  e  a  participação  mais  ativa  do  conselho  no  processo  de  planejamento  e
tomada  decisões  da  Compós.  Depois  disso,  a  Vice-Presidente,  Ana  Silvia  Médola,
relatou as ações da diretoria no processo de organização do encontro anual objetivando o 
aprimoramento  do  evento  com a  adoção de  um sistema  informatizado de  submissão  de
trabalhos  nos GTs.  Informou que o  sistema implantado possibilita  a  formação de  banco
de dados para facilitar  o acesso  às informações e agilizar  o fluxo da comunicação entre
diretoria,  equipe  da  instituição  organizadora,  coordenadores  de  GTs  e  congressistas. 
Informou também que 343 trabalhos foram inscritos no evento. A Secretária da Compós, 
Denize  Araujo,  entregou  as  fotocópias  dos  extratos  bancários  e  do  mapa  da
semestralidade,  informando  que  a  Compós  agora  é  filiada  à  IAMCR  (International 
Association  of  Media  and Communication  Research),  já  contando com um desconto  na
inscrição  ao  próximo  evento,  que  será  em Estocolmo,  de  20  a  25  de  julho.  Informou
também  que  145  participantes  já  comprovaram  suas  inscrições.  A  seguir,  o
Representante  de  Área  no  CNPq,  Juremir  Machado  da  Silva,  forneceu  dados  sobre  as
bolsas  de  produtividade  do  CNPq,  explicitando procedimentos  e  critérios.  Destacou que
as bolsas  de pós-doe no exterior são para  docentes  sênior  e não para recém-doutores,  e
informou que não houve bolsas novas de PQ, porém,  com a  saída de Sergio Capparelli,
foram beneficiados 3 pesquisadores na categoria 2: Valério Brittos,  Erick Felinto e Elias
Machado. O próximo ponto de pauta foi a fi li ação de quatro programas novos: UNISO,
UEL,  UFSC,  e  UFSCar,  todos  com  pareceres  favoráveis,  por  parte  de  Julio  Pinto  e
Christa  Berger  (já  havia  feito  o  relato  na  reunião  de  outubro  de  2007)  para  a  UNISO,
Paulo Cunha e Etienne Samain (representado na reunião por Marcius Freire) para a UEL,
Luiz  Martins  da  Silva  (representado  na  reunião  por  Luiz  Claudio  Martino)  e  Laan 
Mendes de Barros  (já  havia feito o relato na reunião de outubro de 2007) para a UFSC, 
Alex Primo e Benjamin Picado para a UFSCar.  Foram selecionados os pareceristas para  
os pedidos de  filiação  da UCB (João Freire e Rogério Ferraraz), UFC (Mareio Gonçalves 
e  Francisco  Menezes),  UFPB  (Sebastião  Squirra  e  Claudia  Lahni)  e  UFAM  (Afonso 
Albuquerque e Vera França).  Após a filiação,   o coordenador de área na Capes,   Marcius 
Freire, explicou alguns critérios de avaliação e informou que a Comissão de Avaliação da 
Capes  iniciará   uma  série  de   visitas  a  programas   com  notas  3  recorrentes,   mestrados
preocupar com  a  corrida desenfreada a publicações,  o que virá  a ser ponto de discussão  



futuramente.  O  próximo  ponto  de  pauta  foi  o  relato  da  organização  do  evento,  pela
coordenadora da organização, Malena  Contrera,  que distribuiu os cartazes e falou sobre o
estágio  atual  da  preparação  da  XVII  Compós,  na  UNIP.  A  seguir,  Ana  Claudia  Mei  de
Oliveira  explicou  a  proposta  do  novo  livro  da  Compós,  que  será  lançado  durante  o
evento.  O ponto de pauta seguinte,  ou  seja,  discussão sobre a situação dos  doutores nas
universidades  particulares,  não  foi  apresentado devido  à  ausência  do  autor  da  sugestão,
Eduardo Peñuela Canizal. A seguir, a Diretoria relatou os resultados  parciais do Plano de
Ação  das  Comissões  Setoriais,  convidando  os  participantes  a  apresentar  sugestões.
Alguns pesquisadores integraram certas comissões, que  ficaram assim definidas: 1.  Setor
Estrutural  (SEC):  Comissão  Revisão  de  Normas  (CRN);  Comissão  Interprogramas
(CI)  2.  Setor  Político  (SPC):  Comissão  Políticas  Nacionais  (CPN);  Comissão
Filiações  Internacionais  (C  FI)  3.  Setor  Acadêmico  (SAC):  Comissão  Atividades
Acadêmicas  (CAA);  Comissão  Editorial  (CE).  Seguem  participantes  de  cada
Comissão:  CRN:  (Revisão  de  Estatuto  e  Encontro  Anual):  José  Luiz  Braga  (Unisinos),
Márcia  Benetti  Machado  (UFRGS),  Ana  Silvia  Médola  (UNESP)  e  Denize  Araujo
(UTP);  CI:  (sugestão de Luiz  Martino):  Luiz Martino (UnB),  Immacolata (USP),  Gisela
Castro  (ESPM),  Luiz  Aidar  (PUC-SP),  Claudia  Lahni  (UFJF)  e  Ana  Silvia  Médola
(UNESP);  CPN:  Immacolata Vassalo  de Lopes (USP),  Juremir  Machado da Silva (PUC-
RS),  Erick  Felinto  (VERJ);  Sebastião  Squirra  (UMESP);  Francisco  Menezes  (UTP)  e
Vera  França  (UFMG);  CFI:  lmmacolata  Vassalo  de  Lopes  (USP),  Suely  Fragoso
(Unisinos),  Denílson  Lopes  (UFRJ),  Rose  de  MeIo  Rocha  (ESPM)  e  Denize  Araujo
(UTP);  CAA:  Paulo  Cunha  (UFPE),  Micael  Hershmann  (UFRJ),  Benjamin  Picado
(UFBA),  Vinicius  Pereira  (UERJ)  ,  Julio  Pinto  (PUC-MG);  CE:  Luciano  Guimarães
(UNESP),  João  Freire  (UFRJ)  ,  Osvando  Morais  (UNISO),  Laan  Mendes  de  Barros
(Casper),  Eugenia  Barichello  (UFSM) e  Erick  Felinto  (UERJ).  Em seguida,  o  professor
Marcius  Freire  manifestou  a  necessidade  da  criação  de  um estatuto  com normas  claras
para  a  revista  E-Compós,  uma  medida  que,  segundo  ele,  deve  ser  tomada  o  mais
rapidamente possível.  A diretoria propôs,  então,  elaborar  um estatuto e um informe com
sugestões  para  a  reestruturação  da  revista  a  serem apresentados  na  próxima  reunião  do
Conselho. O presidente da Compós se ofereceu para integrar a Comissão Editoral (CE) e
colaborar  para  a  elaboração  do  estatuto  e  definição  de  metas  editorias  para  a  revista.
Ficou confirmado que  a terceira reunião anual  da Compós será  nos dias 29,  30  e  31  de
outubro, sendo que o primeiro dia será  dedicado ao Interprogramas,  o segundo  à  reunião
do Conselho da Compós e o terceiro  à  reunião da  Capes. O  último assunto  tratado foi a
decisão da data da próxima reunião da Capes,  em São Paulo,  que será  no dia 3 de junho,
das  9  às  17  horas, na UNIP, onde ocorrerá  o XVII Encontro da Compós, com Sessão de
Abertura  às  19  horas  do  dia  3  de  junho.  Nada  mais  tendo a  tratar,  eu,  Denize  Araujo, 
encerro esta ata, que será assinada por todos os presentes à reunião do Conselho. 


