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Aos vinte e nove de outubro de 2008, na Sala 500B da PUCSP- Perdizes, foi realizada a quarta 
reunião do Conselho da Compós, com a presença dos coordenadores/representantes dos seguintes 
programas: PUC-SP (Ana Claudia Mei A. Oliveira), UFBA (Benjamin Picado), UFRJ (Micael 
Herschmann), UMESP (Sebastião C. Squirra), UnB (Luiz C. Martino), Unicamp (Marcius Freire), 
USP (M. Immacolata V. Lopes), PUC-RS (Ana Carolina D Escosteguy), Unisinos (Christa Berger), 
UFMG (Vera França), UFRGS (Alex Primo), UFF (Afonso de Albuquerque), Casper Líbero (Laan 
Mendes de Barros), UFPE (Felipe da Costa Trotta), UERJ (Fátima C. Regis M. de Oliveira), UNIP 
(Malena S. Contrera), PUC-RJ (Leonel Azevedo de Aguiar), Unimar (Rosangela Marçolla), ESPM 
(Rose de Meio Rocha), UFSM (Eugenia M. da Rocha Barichello), UNISO (Osvando José de Morais), 
UAM (Rogério Ferraraz), PUC-MG (Julio Pinto), UFJF (Francisco Paoliello Pimenta), UFG 
(Goiamérico Felício C. Santos), UEL (Paulo César Boni), UFSCar (Arthur Autran Franco de Sá 
Neto), UCB (João José Azevedo Curvello), UFPB (Marcos A. Nicolau), UFC (Márcia Vidal Nunes), 
UFAM (Gilson Vieira Monteiro), e USCS (Gino Giacomini Filho), como programa convidado. O 
Presidente da Compós, Erick Felinto, iniciou a reunião elogiando o V Interprogramas realizado em 
28/10/2008, evento sugerido por Luiz Martino, que reuniu 82 pesquisadores da área. Anunciou em 
seguida alguns destaques da pauta, como a reformulação da e-compós, as propostas das Comissões 
Setoriais, a proposta da diretoria de adoção de uma agenda de discussão permanente da avaliação da 
Capes e a efetivação das metas propostas. A Vice-Presidente, Ana Silvia Médola, fez um relato das 
mudanças realizadas na e-compós a partir de 2008 e da biblioteca online, que deverá disponibilizar os 
textos de quase todos os encontros da Compós. A Secretária Geral, Denize Araujo, anunciou a criação 
do Espaço Memória, que já conta com as duas primeiras atas da Compós, pedindo a colaboração dos 
conselheiros para a inclusão de dados importantes relativos à memória da associação. Informou 
também que os livros da Compós estão à venda no site e que o mapa da semestral idade está 
organizado por ordem de datas das filiações dos programas. Em seguida, o Coordenador de área, 
Marcius Freire, anunciou que Renato Janine não é mais Diretor da Capes, que, por enquanto, está sem 
Diretor de Avaliação. Comentou que seria mais viável e produtivo agendar as reuniões antes da 
reunião do CTC, no início de abril, o que foi aceito pelo Conselho. Disse que daria outras 
informações no dia seguinte, na reunião da Capes. O próximo ponto de pauta foi a leitura dos 
pareceres para a filiação do programa da UFAM. Os dois pareceres, de Vera França e Afonso de 
Albuquerque, foram favoráveis, e o Conselho aprovou por unanimidade a filiação da UFAM, cujo 
coordenador, Gilson Monteiro, agradeceu a confiança. Ficou decidido que os dois pareceristas ao 
pedido de filiação da UCSC serão Felipe Trotta (UFPE) e Fátima Régis (UERJ). O próximo ponto de 
pauta foi a definição de agenda de discussão permanente sobre o processo de avaliação da Capes. O 
Presidente limitou a trinta minutos os comentários, que foram variados, com ênfase no pedido que a 
lista dos Conselheiros fosse usada para diálogos entre os programas, o que foi aceito. Após
discussões sobre a função da Compós em relação à Capes, foi decidido por votação (23 votos
favoráveis e 3 abstenções) que a Diretoria deve assumir a agenda de discussão, e que a avaliação é um 
ponto determinante para todos os programas, sendo fundamental o diálogo constante sobre o
processo. Seguiu-se a discussão sobre os critérios especificados no ofício circular no.
060/2008/DA V/Capes, que é composto por dois assuntos principais: a adoção retroativa da Qualis de 
Livros e a pontuação de 70% da ficha de avaliação à produção docente e discente. Após comentário 
de que a segunda etapa da Qualis de Livros é muito subjetiva, Marcius Freire explicou que a área 
pode decidir ficar no Nível 1, sem entrar para o 2, mas com pontuação até 70. Alguns conselheiros 
disseram que não podiam opinar por ter somente informações superficiais, outros declararam que não



poderiam se manifestar sem a opinião de seus colegiados. Após o horário de almoço, os Conselheiros 
voltaram a se reunir para votar nas propostas das Comissões Setoriais. Para o funcionamento dos 
GTs, foi sugeri da a separação entre normas e recomendações, o que foi aceito. Assim, as normas são: 
a padronização dos horários dos GTs; a avaliação padronizada na última tarde; a apresentação pelos 
doutores no caso de trabalhos com discentes; o ineditismo dos trabalhos; a data limite de 15 de 
fevereiro para a submissão de textos; a adoção de pelo menos dois pareceristas (que não apresentem 
trabalhos) na seleção de textos. As recomendações são: um mínimo de 30% e um máximo de 70% de 
renovação em cada GT, para um bom equilíbrio entre renovação e continuidade, considerando para 
isso uma comparação com os dois anos anteriores; o Coordenador não apresenta trabalho; um mínimo 
de 30% de regiões e programas diferenciados; e a ampliação para 14 GTs na próxima Reclivagem. 
Quanto ao processo eleitoral, ficou decidido que "os membros da Diretoria em final de mandato 
podem se candidatar para, no máximo, uma gestão consecutiva, para o mesmo ou para outro cargo". 
As outras normas votadas serão inseridas no site da Compós. O próximo ponto de pauta foi o relato 
dos editores da e-compós. Ana Grudzinski detalhou o processo de inserção da revista no SEER e 
Rose MeIo complementou as informações. O próximo ponto de pauta seria do representante de área 
no CNPq, que não estava presente, seguindo-se assim a apresentação de Alex Primo sobre 
indicadores quantitativos nas análises de pesquisa em Comunicação. Alex explicou a pesquisa de 
campo conduzida no Encontro da Com pós de junho 2008, mencionando que a e-com pós foi a revista 
mais citada. O pesquisador mais citado foi Arlindo Machado. Seguiu-se a indicação da Diretoria do 
nome de Vera França para o Conselho Deliberativo da Socicom, o que foi aceito pelos Conselheiros. 
Em seguida, Julio Pinto comentou que o próximo encontro da Compós está sendo planejado, e será de 
2 a 5 de junho de 2009, no centro da cidade e não no campus da universidade. Explicou que convidou 
dois pesquisadores internacionais, Jameson e Thompson, e que o site logo será disponibilizado. A 
seguir, Sebastião Squirra disse que o call for papers para o livro da Compós 2008 já está sendo 
veiculado. Depois disso, Benjamin Picado descreveu sua proposta para a Comissão de Assuntos 
Acadêmicos da Compós. Em lugar do último ponto da pauta, discussão sobre exigência de formação 
específica nos concursos para a área de Comunicação, que foi deixado para a próxima reunião ou para 
ser veiculado na rede, foi aberta a discussão sobre a Qualis de Livros, que seria votada no dia 
seguinte. Foram levantados quatro pontos, mas não houve consenso para que os mesmos fossem 
apresentados em forma de proposta na reunião do dia seguinte, com as áreas de Ciências da 
Informação e Museologia. A reunião foi encerrada às 19:30 horas e esta ata será assinada por mim e
pelos demais Conselheiros presentes na data.


