
ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DA GESTÃO 2007-2009 São Paulo UNIP 6/06/08

Aos seis de junho de 2008, o Conselho da Compós reuniu-se em São Paulo, na Sala 507 da UNIP 
Paraíso, para a terceira reunião ordinária da gestão 2007-2009. Estiveram presentes os
representantes/coordenadores dos seguintes programas filiados: Micael Herschmann (UFRJ),
Immacolata VassaIlo de Lopes (USP), José Benjamin Picado (UFBA), Marcius Freire
(UNICAMP), Laan Mendes de Barros (Casper), Francisco Menezes (UTP), Yvana Fechine
(UFPE), Sebastião Squirra (VMESP), Ana Carolina DEscosteguy (PUC-RS), Paulo Bernardo Vaz
(UFMG), Luiz Cláudio Martino (UnB), Márcia Benetti Machado (UFRGS), Ana Claudia Mei de 
Oliveira (PUC-SP), Efendy Maldonado (Unisinos), Mareio Souza Gonçalves (VERJ), Malena
Segura Contrera (UNIP), Luciano Guimarães (UNESP), Miguel Pereira (PU C-Rio ), Gisela Castro 
(ESPM), Eugenia BaricheIlo (UFSM), Osvando de Morais (UNISO), Francisco PaolieIlo (UFJF),
Bernadette Lyra (UAM), Julio Pinto (PUC-MG), Goiamérico FeIício(UFG), Eduardo Meditsch
(UFSC), Rozinaldo Antonio Miani (UEL), Rosangela MarçoIla (Unimar), Arthur Autran
(UFSCar), João José Azevedo CurveIlo (UCB), Marcos Nicolau (UFPB) e Gilson Monteiro 
(UFAM), como convidado-ouvinte. Estiveram ausentes os programas da UFF e da UFC. O
Presidente da Compós, Erick Felinto, iniciou a reunião saudando os presentes e parabenizando a
UNIP pelo evento. Parabenizou também Sebastião Squirra e Valério Brittos, contemplados no
edital da TV digital. Em seguida, o Presidente ressaltou a importância das Comissões Setoriais,
agradecendo a interação de muitos pesquisadores. A Vice-Presidente, Ana Silvia Médola, 
explicou que a informatização do sistema para recebimento de trabalhos funcionou bem, com 
poucas exceções. Anunciou que ainda haverá mudanças para o próximo ano. A Secretária Geral, 
Denize Araujo, indagou sobre a possibilidade de mudar a conta da Compós do Banco do Brasil
para outro banco ou outra agência, mas os conselheiros preferem que a conta continue no Banco 
do Brasil, na mesma agência. Ficou também decidido que os próximos depósitos para pagamento 
de semestral idade serão acrescidos de 100 reais, relativos aos livros da Compós. Haverá venda 
pelo site dos livros da Compós deste ano e de anos anteriores. Houve uma consulta por parte da 
Secretária em relação à possibilidade de adotarmos e-books, que podem divulgar nossas pesquisas 
com mais rapidez e acessibilidade a todos. Ficou decidido que até 26 de junho os coordenadores 
deverão enviar sugestões de seus colegiados. A seguir, foram lidos os relatos dos pareceristas em 
relação às novas filiações. Foram aprovados os programas da UFC, com pareceres favoráveis de 
Márcio Gonçalves e Francisco Menezes; da UCB, com pareceres favoráveis de João Freire e 
Rogério Ferraraz; e da UFPB, com pareceres favoráveis de Sebastião Squirra e Claudia Lahni  (lido 
a reunião por Francisco Paoliello). Em seguida a seus pareceres, os coordenadores                  a 
adeceram, com exceção do programa da UFC, que não estava representado na reunião. Ficou
decidido que os pareceres de Afonso Albuquerque e Vera França, para a UFAM, serão lidos na 
próxima reunião. O Presidente saudou os novos programas filiados, explicou a ausência do
representante de área no CNPq, Juremir Machado da Silva, que está nos Estados Unidos, e
convidou o coordenador de área da CAPES, Marcius Freire, para seus informes. Marcius Freire
comentou que todos os assuntos já haviam sido tratados no dia 3 de junho, salientando alguns
pontos importantes sobre a Qualis de Livros e de Periódicos. Houve uma pergunta ao Presidente
da Compós, por parte de Eduardo Pefíuela Cafíizal, sobre o posicionamento da Compós frente à
Capes,  em  relação  ao  Qualis de Livros,  caso  os  programas se  manifestem contrários à idéia. O



coordenador de área disse ser possível levar ao CTC a posição da área, mas acrescentou que será
difícil não aderir ao Qualis, visto que outros programas já adotaram o sistema. O Presidente da
Compós perguntou ao coordenador de área se seria possível um relatório ou ata das reuniões da
CAPES. Há a possibilidade, desde que alguma secretária do programa-sede da reunião possa
lavrar a ata. O próximo ponto de pauta foi o relato das Comissões Setoriais. O relator da CRN -
Comissão de Revisão de Normas, José Luiz Braga, explicou o que tem sido feito até o momento,
pedindo sugestões dos colegiados até 15 de agosto. A seguir, Luiz Cláudio Martino expôs a
proposta do Interprogramas, que será apresentado no dia 28 de outubro, na PUC-SP, precedendo a
reunião do Conselho do dia 29 de outubro. Ficou pendente de decisão a reunião da CAPES, que
seria para o dia 30 de outubro. A proposta do Interprogramas é apresentar 3 mesas redondas com
3 convidados e um coordenador. A composição das mesas ficará a cargo da Diretoria da Compós.
Os temas serão: Processo de Seleção (1 a. Mesa), Processo de Orientação de dissertação e tese (2a.
Mesa) e Epistemologia/Metodologia de Pesquisa em Comunicação (3a Mesa). Houve uma
interrupção na apresentação dos relatos das Comissões para que Malena Contrera pudesse fazer o
relato do evento da XVII Compós, considerando que a mesma tinha compromissos urgentes e não
poderia mais estar presente à reunião. Malena Contrera ressaltou que tinha consciência de alguns
problemas, pedindo desculpas aos autores quanto ao lançamento de livros e aos presentes quanto
ao coquetel. Eduardo Pefíuela Cafíizal explicou a proposta do evento, que disponibilizou a
estrutura da UNIP-Paraíso para os GTs. Explicou também o empréstimo de 20.000 reais da 
Compós para eventuais gastos urgentes antes do recebimento do auxílio da F APESP, que será de 
18.800 reais. Continuando com o relato das Comissões Setoriais, Erick Felinto comentou sobre a 
proposta da CPN-Comissão de Políticas Nacionais e Denize Araujo, em lugar de Suely Fragoso, 
relatora da Comissão que não estava presente, teceu comentários sobre as propostas da CFI- 
Comissão de Filiações Internacionais, seguida por Rose de Mello e Immacolata Vassallo de 
Lopes, que explicitaram as possibilidades de filiação com associações latino-americanas e com a 
FELAF ACS. Na seqüência, foram apresentadas as propostas da Comissão Editorial- CI, que 
foram entregues aos coordenadores/representantes para serem levadas aos colegiados, que 
enviarão sugestões à Comissão. Foi pedido também aos programas o envio de nomes para integrar 
o Conselho Editorial da e-cornpós, seguindo certos critérios, como participação sistemática na 
Compós, disponibilidade de ser parecerista, e atuação relevante na área. Em seguida, José 
Benjamin Picado discorreu sobre possibilidades de propostas para a CAA- Comissão de Assuntos 
Acadêmicos. O próximo ponto de pauta foi sobre o livro da Compós 2009. A sugestão de ser e- 
book será decidida após as sugestões que serão enviadas dos colegiados até 26 de junho. O tema 
do livro será TV Digital. Houve votação, como segue: 22 votos para Yvana Fechine, 19 votos 
para Sebastião Squirra, 4 votos para Valério Brittos e 3 votos para Osvando de Morais. Os dois 
primeiros nomes ficarão com o encargo de organizar o livro. A seguir, Immacolata Vassallo de 
Lopes fez uma apresentação do estudo de indicadores de impacto da Compós 2007, como parte de 
sua análise bibliométrica da área de Comunicação. Após sua explicação, Eduardo Peñuela Canizal 
pediu e a Compós fizesse um documento manifestando-se contra a demissão de doutores nas 
universidades particulares. Luciano Guimarães ressaltou a norma que explica que mestres e 
doutores são igualmente qualificados para a graduação. O último assunto da reunião foi a decisão 
da ata da próxima Compós. Por sugestão do coordenador do programa da PUC-Minas, Julio 
Pinto, o encontro poderia ser de 3 a 6 de junho de 2009. Houve um pedido da área para que seja 
Se 2 a 5 de junho de 2009. Fica pendente de decisão, assim, a data do próximo encontro. Nada 
mais tendo a acrescentar, termino esta ata, que será assinada por mim e por todos os presentes na 
reunião.  


