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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 
- COMPÓS 

CNPJ: 00572.276/0001-44 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO  

GESTÃO 2009-2011 
 

No dia 29 de outubro de 2009, na Cásper Líbero, a Diretoria da Compós conduziu a 

primeira reunião do Conselho da gestão 2009-2011, na qual estiveram presentes os 

membros da Diretoria, Itania Maria M. Gomes (Presidente), Júlio Pinto (Vice-

Presidente) e Ana Carolina D. Escosteguy (Secretária) e os representantes dos 

seguintes programas: PUC-SP, UFBA, UFRJ, UMESP, UnB, USP – Ciências da 

Comunicação, PUCRS, Unisinos, UFMG, UFRGS, UFF, UTP, Cásper Líbero, UFPE, UERJ, 

UNIP, UNESP, PUC-Rio, UNIMAR, ESPM-SP, UNISO, UAM, PUC-Minas, UFJF, UFG, UFSC, 

UEL, UFSCar, UCB, UFPB, UFC, UFAM, USCS, UFRN e USP -Meios e Processos 

Audiovisuais (ECA/USP), como programa convidado. Ausente o programa da UFSM. A 

pauta do dia foi: Informes. 1. Homologação da ata da reunião do dia 05 de junho de 
2009; 2. Cronograma e regras da Reclivagem dos Grupos de Trabalho; 3. Solicitação 
de realização do próximo Socicom junto com a Compós 2010; 4. Encontro anual 
2010: PUC/Rio: a)Homologação da mudança de data, para 08 a 11 de junho; b) 

Calendário/cronograma de funcionamento dos GTS; c) Informes da organização do 

evento; informes sobre solicitação de apoio às agências; d) Contratação de empresa 

para produzir software específico para bloqueio dos textos enviados fora da 

formatação; e) Avaliação do número de caracteres dos textos; f) Condições de 

participação do Coordenador de GT: definição quanto à possibilidade de poder 

apresentar trabalho e quanto à liberação do pagamento de inscrição; 5. Avaliação do 
§1º do Artigo 1º do Estatuto da Compós; 6. Proposta de mudança do sistema de 
cobrança das semestralidades: criação de boletos bancários; 7. Tradução do site da 
Compós;  8. Revista E-compós.  Informes; Proposta de tradução do site para inglês; 

Proposta de reformulação da política editorial; 9. Livros da Compós: a) Televisão 

Digital, ano 2009, Televisão Digital: informes sobre divulgação, venda, situação de 

pagamento dos Programas; b) Situação de pagamento dos livros de 2008; c) Livro 

Compós 2010:  informes da comissão editorial: andamento dos trabalhos, quantidade 

de envio de textos;  proposta de editora; d) Acervo de livros e documentos da Compós; 

10. Internacionalização da Compós - Informes da comissão e propostas de ações; 11. 
Regionalização da Compós - Informes e propostas; 12. Agenda permanente de 
avaliação/CAPES; 13. Agenda de Pesquisa em Comunicação/CNPq; 14. Posição da 
Compós quanto às Diretrizes Curriculares dos Cursos de Jornalismo; 15. Discussão 
sobre Portaria Normativa nº 7, de 22 de junho de 2009, que dispõe sobre a realização 
dos Mestrados Profissionais no âmbito da Capes; 16. Qualis Compós de Periódicos; 
17. Proposta de filiação da Compós à SBPC; 18. Proposta de filiação da Compós à 
Alaic; 19. Próxima reunião do Conselho: definição de data e local; o que ocorrer. A 

presidente dá início à reunião, às 9h20, agradecendo a disponibilidade da Faculdade 

Cásper Líbero em sediar a presente reunião e a presença dos conselheiros e passa a 

palavra à professora Tereza Cristina Vitali, Diretora da Facasper, que dá as boas vindas 

aos membros do Conselho. Logo após, solicita autorização do Conselho para 

antecipação do ponto 13 da pauta “Agenda de Pesquisa em Comunicação /CNPq”, 

devido à presença de André Lemos e Ismail Xavier que solicitaram essa antecipação em 
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razão de compromissos previamente assumidos. O Conselho aceita a inversão e André 

Lemos inicia seu relato, divulgando que do dia 9 ao 13 de novembro os representantes 

teriam seu próximo período de trabalho. Informa que há aproximadamente 92 Bolsas 

em Produtividade em Pesquisa; que elas não diminuem, mas aumentam 

progressivamente, embora não exista uma definição prévia sobre o número; que os 

pareceres devem ser bem elaborados para colaborar com o julgamento dos 

representantes; que para a próxima reunião há 131 pedidos de bolsas PQ, 8 de auxílios 

a eventos e outros pedidos de bolsas especiais. Além de outras informações, o 

representante informa que tem duas proposições para o período que estiver como 

representante: a) integração do banco de dados do Lattes com o Portal Capes, 

estabelecendo informações cruzadas; b)  discussão de uma ação do CNPq em relação 

ao livro eletrônico, dado que a CAPES acaba de lançar um documento sobre tal tema. 

Ismail Xavier dá prosseguimento aos informes, dizendo que não há novidades em 

relação ao último relato dado na reunião do Conselho, realizado na UNIP; que houve 

melhoria no montante das bolsas PQ, embora esta não resolva a demanda; que no ano 

de 2010 vai se manter uma linha crescente, revelada pelo adiamento dos prazos para  

encaminhamento dos pedidos. Por solicitação da diretoria da Compós, fica acordada a 

realização de uma reunião em conjunto do Conselho da Compós com o CNPq, 

representantes no CA e pessoal técnico-administrativo do CNPq, a ocorrer em Brasília, 

em abril de 2010, em data a ser definida de acordo com disponibilidade do CNPq.  Na 

sequência, a presidente apresentou os seguintes informes: a) a realização da 

transmissão da gestão em 31 de julho de 2009, em Curitiba, em reunião realizada na 

UTP, entre os integrantes da antiga diretoria, Erick Felinto, Ana Silvia Médola e Denize 

Araújo, conjuntamente com Itania Mota Gomes, Julio Pinto e Ana Carolina Escosteguy, 

considerando que este foi um processo de transmissão democrático e saudável para a 

associação; b) as atualizações realizadas da lista do Conselho; c) e, finalmente, dando 

informações sobre a Conferência Nacional de Comunicação, a Conferência Nacional de 

Ciência e Tecnologia e o Plano Nacional de Pós-Graduação. Seguiram-se os informes do 

Vice-Presidente sobre as mudanças no site da Associação e a contratação de um novo 

webmaster e, finalmente, os da Secretária, que apresentou a prestação de contas de 

30/06/2009 a 22/10/2009 e o mapa das semestralidades, salientando que o 

pagamento das semestralidades ainda deveria seguir a mesma sistemática da gestão 

anterior até que se concluísse a transferência de titularidade da conta bancária da 

Associação. Depois disso, será avaliada a transferência da conta para uma agência mais 

central, desde que seja mantido o histórico da conta. O ponto seguinte da pauta, 

ponto 1,  homologação da ata da reunião do dia 5 de junho de 2009: a ata foi 

aprovada por unanimidade. No Ponto 2, Cronograma e regras da Reclivagem dos 
Grupos de Trabalho , o Vice-Presidente apresentou o cronograma e as regras da 

reclivagem dos Grupos de Trabalho, salientando que as propostas devem chegar até 

dois dias antes do encontro da Compós e que, na reunião do Conselho em abril, 

ocorreria uma pré-apresentação das propostas. Foi aprovado por unanimidade na 

reunião de abril de 2010, o Conselho Geral da Compós abrirá espaço para a exposição 

de propostas, com vistas a informar aos coordenadores de cursos sobre as propostas 

em andamento e eles, por sua vez, repassarão as informações aos docentes de seus 

cursos. Entre abril e maio, proposições de GTs deverão circular na lista da Compós, 

para que os pesquisadores tomem conhecimento dos GTs propostos e afinem nome e 

ementas, realizem clivagens com GTs com afinidades de abordagens. As propostas 
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definitivas, formatadas de acordo com a regulamentação disponível no site da 

Compós, deverão ser enviadas para a Diretoria até 31 de maio 2010. Em sua reunião 

ordinária de junho, a realizar-se no último dia do Encontro Anual da Compós, o 

Conselho Geral apreciará as propostas e selecionará até 14 GTs que comporão a 

Compós para o período de 2011 a 2014.  No ponto 3, Solicitação de realização do 
próximo Socicom junto com a Compós 2010,  a presidente leu carta em que o 

presidente da Socicom,  José Marques de Melo, consulta a Compós sobre a 

possibilidade de sediar, no ano de 2010, o Fórum Anual da Socicom, em uma sessão 

prévia à realização do XIX Encontro Anual da Compós. A presidente informou que 

respondeu a carta informando que levaria a discussão ao Conselho Geral, mas 

salientando que o Fórum não poderia competir, em nenhuma hipótese, com a 

realização dos GTs e com as demais atividades do encontro. Ainda na apresentação 

deste ponto, a presidente leu e-mail da profa. Vera França que pedia a liberação de 

suas atividades como representante junto à entidade, em razão de sentir-se 

“desconfortável na qualidade de representante, tanto por não poder falar exatamente 

em nome da COMPOS, o que cabe apenas à sua direção formal, como não ter 

apreendido muito bem a proposta e finalidade da Federação. Ao mesmo tempo em 

que um fórum que possa reunir as diversas correntes representativas da área da 

comunicação se mostra pertinente em alguns momentos, tratando de temáticas 

específicas, o papel da Federação, agregando de forma permanente entidades com 

escopo, inserção e abrangência tão diferenciadas, me parece pouco definido”. A 

discussão se dividiu entre dois aspectos. O primeiro sobre a decisão da realização ou 

não do encontro, considerando que se este fosse realizado antes do encontro da 

Compós, esta decisão caberia a própria PUCRJ; o segundo tratando especificamente da 

filiação da Compós à SOCICOM. Ao final, o Conselho acatou a solicitação da professora 

Vera França de desligamento da função de representante da Compós no Conselho da 

Socicom e elegeu como novos representantes da Compós naquela entidade Itania 

Maria Mota Gomes e Julio Pinto. Quanto à realização do Fórum da Socicom, o 

Conselho deliberou não acolher a solicitação, por entender que os dois eventos têm 

caráter muito distintos.  Nesta última votação, ocorreu a declaração de voto contrário 

da representante da PUCSP que afirmou que “o sentido da criação da SOCICOM tem 

dimensão política e que precisa ser considerada pela Compós a fim de ser 

implementada, no território nacional,  uma estratégia de reunir outras associações 

para que coletivamente todos se beneficiem de uma internacionalização”. No Ponto 4. 
Encontro anual 2010: PUC/Rio, foi homologada a mudança na data de realização do 

encontro da Associação, para o período do 8 ao 11 de junho, e o calendário para os 

GTs: 18 de fevereiro: submissão de trabalhos pelo site; 02 de abril: divulgação da lista 

de trabalho aceitos; até 12 de abril: divulgação da grade de programação, com ordem 

de exposição e definição dos relatores. A seguir, o representante da PUCRJ fez um 

relato sobre os preparativos e a organização do evento. O Conselho alterou o número 

de caracteres para submissão de textos para os GTs para um máximo 40.000 

caracteres com espaços. A formatação deve seguir o modelo de padronização 

(template) da Compós e o Conselho aprovou a contratação de empresa para produzir 

software específico para bloqueio dos textos enviados fora da formatação. O Conselho 

deliberou que o coordenador fica isento da taxa de inscrição, permanecendo a 

recomendação de que o coordenador não apresente trabalho, justificada pela exígua 

possibilidade de incorporação de novos participantes diante do crescimento da área. 
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Antecipação do ponto 8, da pauta, Revista E-compós, por solicitação de editora da e-

compós, que não poderia estar presente no turno da tarde. A presidente relatou que a 

nova diretoria recebeu a revista num momento bastante delicado e que mesmo antes 

da eleição, Ana Silva Médola, ex-vice presidente, já havia informado que Ana Claudia 

Gruszynski havia lhe comunicado o desejo de sair da revista. Após a reunião de 

transmissão das diretorias e reiteradas conversas com as editoras, Ana Claudia 

Gruszynski e Rose de Mello Rocha, a diretoria convidou Felipe Trotta, da UFPE, para 

assumir a editoria da revista, junto com Rose. Para garantir tranqüilidade no momento 

de transição, o número que estava em curso foi editado pelos três colegas, Rose, Ana 

Cláudia e Felipe - esse número foi ao ar na terça-feira última, dia 26 de outubro. A 

presidente informou também que no final de agosto, foi feita, na ECO/UFRJ, uma 

reunião com os editores, tanto para treinamento de Felipe no sistema eletrônico de 

editoração de revistas, quanto para uma conversa da nova diretoria sobre a revista. 

Dessa conversa, saiu a idéia de uma reformulação da política editorial da revista, 

visando à ampliação da qualificação nos termos editoriais e às políticas de 

internacionalização da Compós. A presidente agradeceu a Ana Claudia, que se portou 

com muito profissionalismo e muito coleguismo na transição da revista; a Rose, que 

aceitou continuar na revista nessa nova gestão da Compós, e a Felipe, que respondeu 

ao nosso convite sem pestanejar e tem contribuído muito nesse novo momento. A 

presidente passou a palavra para Rose Rocha, para apresentar a proposta de 

reformulação do projeto editorial, que consistiu em três temas: revisão do conselho 

editorial, transformação da E-Compós numa revista bilíngue e apresentação de uma 

nova proposta editorial onde dois números seriam temáticos e um de temas livres. Foi 

consenso de que o conselho editorial deveria ser atualizado para 2010 através da 

indicação de representantes de novos PPGs que estivessem sem representação até 

esse momento e que o tema da renovação e composição editorial deveria ser tratado 

na próxima reunião de abril. Foi aprovado também que a revista receberá textos 

originais em português, francês, inglês e espanhol e será bilíngue, ou seja, todos os 

textos originais em Português terão versão em inglês e que todos os textos originais 

em francês, inglês e espanhol terão versão em português,  tendo sido sugerido que se 

avaliasse essa decisão conforme  orientação dos indexadores. Após intervalo para 

almoço, a reunião foi reiniciada pela presidente que colocou em discussão  o ponto 5 
da  pauta,  Avaliação do §1º do Artigo 1º do Estatuto da Compós, dado que o 

Programa Meios e Processos Audiovisuais da USP solicitou sua filiação à Compós. A 

presidente apresentou o histórico que justificava a existência e motivação de referido 

parágrafo, observando que a ideia era evitar que uma única instituição pudesse, 

através da filiação de vários programas, ter o controle do Conselho, em número de 

votos, e encaminhou uma proposta de reformulação do mesmo que garantisse a 

preservação da ideia inicial.  Depois de discussão dos conselheiros sobre a limitação ou 

não de números de votos que cada instituição poderia ter no conselho, foi aprovada a 

proposta de retirar a restrição do referido parágrafo, considerando-se programa 

associado para todos os fins cada PPG, mesmo que de uma mesma instituição. O 

Artigo 1º do Estatuto da Compós passa a ter a seguinte redação: Art. 1º - A Associação 

Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação é instituída, por prazo 

indeterminado, como sociedade civil sem fins lucrativos, congregando como 

associados os programas de pós-graduação em Comunicação em nível de Mestrado 

e/ou Doutorado de instituições de ensino superior públicas ou privadas no Brasil. §1º 
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Será considerado Programa Associado o programa individual. Torna-se sem efeito o 

§2º. O Conselho da Compós autorizou a diretoria a proceder aos trâmites burocráticos 

para registro da alteração no Estatuto nos órgãos competentes. Após essa decisão, o 

Conselho da Compós elegeu os pareceristas que avaliarão  a solicitação para filiação do 

PPG Meios e Processos Audiovisuais, da USP, tendo sido escolhidos os conselheiros 

Bruno de Souza Leal, da UFMG, e Inês Vitorino Sampaio,  da UFC. O ponto 6. Proposta 
de mudança do sistema de cobrança das semestralidades: criação de boletos 

bancários foi aprovado por unanimidade, observando-se que o pagamento pudesse ser 

realizado até seis meses após o fim de cada semestre, sem multa.  No ponto 7, 
Tradução do site da Compós, a diretoria da Compós apresentou proposta de tradução 

dos sites da Associação e da E-Compós dentro da política de internacionalização da 

Associação. A proposta foi aprovada por unanimidade.  Ponto 9. Livros da Compós. 

Após apresentação da situação do pagamento das edições de 2009 e 2008, entrou em 

discussão a edição do livro da Compós 2010. Representando a comissão editorial, 

Maria Immacolata V. de Lopes (USP) relatou que a chamada para os textos estava 

aberta e que havia sido contatada a editora Paulus para sua publicação. Informou, 

também, que esta ofereceu a publicação do livro sem custos para a Associação, com 

edição inicial de mil exemplares, sendo 200 para a Compós e 800 para comercialização 

pela Paulus e que nos próximos dias seria possível passar a minuta do acordo, caso 

este fosse aprovado pelo Conselho. Logo após discussão, foi aprovado o acordo com a 

Paulus, sem objeções. Ainda neste ponto, foi aprovado também que o acervo de livros 

da Compós será doado aos programas e às bibliotecas de universidades dos PPGs em 

Comunicação. Em razão da exigüidade de tempo, os pontos 10. Internacionalização da 
Compós - Informes da comissão e propostas de ações e 11. Regionalização da 
Compós - Informes e propostas foram transferidos para a próxima reunião. Ponto 12. 
Agenda permanente de avaliação/CAPES. A presidente encaminhou solicitação do 

representante da área na CAPES, Marcius Freire, sobre a necessidade de receber as 

posições dos PPGs em relação às áreas prioritárias para o doutorado pleno no exterior. 

A presidente salientou que o Conselho deveria destacar quais são as questões 

importantes para a área e discutir o perfil para o próximo representante. Ao longo da 

discussão, foi encaminhada proposta de criação de comissão para discutir o Qualis 

Periódico e sua reavaliação, tendo sido formada por Maria das Graças Coelho, Eduardo 

Meditsch e Afonso de Albuquerque. Ficou estabelecido um prazo de 15 dias para o 

envio das ponderações da comissão e posterior circulação dessas na lista do Conselho. 

Além dessa, foi também formada uma comissão para discutir o roteiro de avaliação de 

livros que ficou integrada por Luciano Guimarães, Osvando Morais, Gilson Monteiro e 

Paulo Vaz. Como o ponto 13 da pauta foi discutido no início da reunião, procedeu-se à 

discussão do ponto 14 da pauta, Posição da Compós quanto às Diretrizes Curriculares 
dos Cursos de Jornalismo.  A partir de análise da proposta de novas diretrizes 

curriculares para o curso de Jornalismo formulada pela comissão de especialistas 

indicadas pelo Ministério da Educação e para facilitar a discussão no Conselho, a 

presidente apresentou alguns destaques para discussão, com a leitura de 6 pontos de 

discussão que se referem às conseqüências do documento para a formação do aluno 

de Comunicação e para o Jornalista, às questões que envolvem mais diretamente a 

formação para a docência e para a pesquisa e questões políticas e de políticas 

acadêmicas.  Considerando-se a importância de tal documento e a necessidade de 

uma análise mais detalhada por parte dos PPGs sobre o tema, foi encaminhada 
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proposta de que cada um dos programas de pós-graduação deveria discutir 

internamente a proposta encaminhada ao MEC e os destaques que foram 

apresentados na reunião do Conselho pela diretoria da Compós, e encaminhar sua 

posição através da lista do Conselho, de modo que a diretoria possa redigir um 

documento final com a posição da Associação. Após tais discussões e manifestações 

dos PPGs num prazo de máximo de duas semanas, a Compós configuraria uma posição 

e a encaminharia à SESU. A proposta foi aprovada com 21 votos favoráveis, 3 

contrários e uma abstenção. Em razão da exigüidade de tempo, os pontos 15. 
Discussão sobre Portaria Normativa nº 7, de 22 de junho de 2009, que dispõe sobre a 
realização dos Mestrados Profissionais no âmbito da Capes; 16. Qualis Compós de 
Periódicos e 17. Proposta de filiação da Compós à SBPC; 18. Proposta de filiação da 
Compós à Alaic; foram retirados da pauta para discussão na próxima reunião do 

Conselho. No ponto 19. Próxima reunião do Conselho: definição de data e local, foi 

definido que a reunião será realizada nos dias 29 e 30 de abril de 2010, na UnB, com a 

ressalva de que pode haver alguma flexibilidade nas datas em razão da proposta de 

reunião do Conselho Geral da Compós com o CNPq.  Nada mais havendo para discutir 

foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que vai assinada por mim, Ana 

Carolina D. Escosteguy, secretária da Compós, e por todos os presentes na reunião. 


