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Às 14 horas do dia 14 de junho de 2019, a Diretoria da Compós deu início
à reunião ordinária do Conselho Geral, na qual estiveram presentes os
membros da Diretoria, Marco Roxo (Presidente), Isaltina Gomes (VicePresidente) e Gisela Castro (Secretária-Geral), além dos conselheiros dos
seguintes Programas: PUC-SP, UFBA, UFRJ, UnB, UNICAMP, USPPPGCOM, PUC-RS, UNISINOS, UFRGS, UFF, UTP, CÁSPER LÍBERO,
UFPE, UERJ, UNIP, UNESP, PUC-RJ, ESPM, UFSM, UNISO, UAM,
PUC-Minas, UFJF, UFG, UFSC, UFSCar, UCB, UFPB, UFC, UFRN, USPMPA, UFPR, UFPI, UFF-PPGMC, UFOP, USCS, UFRB, UFMS, UFFPPGCine, Fiocruz, UFRR. Estiveram ausentes: UMESP, UFMG, UNICAMP,
UFPA, UFS, UFES, UEPG, FIAM-FAAM, UFT, UFPB MP, UFMA MP e UFMA
(Imperatriz). A reunião foi realizada no dia 14 de junho de 2019, das 14hs
às 18hs, na PUCRS, sala 225 do prédio Living 360, situado na Avenida
Ipiranga, 6681, Partenon, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com a seguinte
pauta: 1. Homologação da ata da reunião anterior; 2. Revisão do Estatuto;
3. Sucessão da diretoria; 4. CNPq – Relato do Comitê de Assessoramento;
5. CAPES – Relato da Coordenação de Área. Às 14 horas, com quórum
suficiente, conforme lista de presença, o presidente da Compós, Marco Roxo,
deu como iniciados os trabalhos saudando os presentes, agradecendo à
PUCRS pela disponibilidade em receber a reunião do Conselho e saudou os
conselheiros desejando a todos ótima reunião e entrando imediatamente aos
pontos relacionados à pauta da reunião, pela ordem. 1- Homologação da ata
da reunião ordinária do Conselho da COMPÓS dos dias 10 e 11 de abril de
2019. A ata foi exposta para todos os presentes, que tiveram a oportunidade de
lê-la sendo posteriormente assinada por todos os coordenadores presentes
para em seguida ser homologada. Sem tema para discutir, passou-se para o
segundo ponto da pauta, 2 - Revisão do Estatuto da Compós – O professor
Marco Roxo abriu o ponto afirmando que só moderaria a discussão em torno
da revisão do estatuto, pois na reunião anterior foi instituída uma comissão
composta pelos docentes Marcius Freire, Unicamp, Irene Machado, USP,
Maurício Ribeiro da Silva, Unip, Osmar Gonçalves, UFC, Gabriela Borges,
UFJF e Gustavo Fischer, Unisinos, além do próprio presidente da Compós,
para a realização da proposta de revisão do Estatuto. Afirmou ainda que estaria
centrada em dois eixos: a construção de um artigo capaz de dar conta do hiato
político que se encontra a associação, sem apresentação de chapas no
calendário eleitoral para sucessão da diretoria atual, e ampliação dos cargos
que compõe a diretoria dado ao crescimento de Programas e das tarefas
assumidas pela direção. Após esta pequena explanação, o professor Marco
Roxo passou a palavra para o professor Maurício Ribeiro da Silva, que expos o

estatuto atual e o revisado numa tela apresentando artigo a artigo, item a item
as modificações. O estatuto foi modificado nos termos do art.15. Foram
modificados correspondem à redação dos artigos 1º; 2º; 5º § 1º e 2º; 8º; 10º;
11º; 15º, caput, § 1º, 2º e 3º e 18º; houve também alteração do número dos
artigos 7º para 8º, 8º para 9º, 9º para 10º, 10º para 11º, 11º para 12º, 12º para
15º, 13º para 16º, 14º para 17º, 15º para 18º, 16º para 19º, 17º para 20º e 18º
para 21º devido à inclusão dos artigos 7º, 13º e 14º no estatuto aprovado. O
texto final do novo seguirá anexo a esta ata. Depois, o professor Mauricio
revisou junto ao plenário os nomes dos cargos, sendo todos eles aprovados de
forma unânime pelo plenário: Presidente, Vice-Presidente, Diretor Científico,
Secretário e Tesoureiro. As atribuições de cada cargo se encontram no
Estatuto revisado em anexo. Logo depois, o professor Maurício Ribeiro solicitou
o plenário para responder se em caso de ausência de chapas e inviabilidade de
manutenção da diretoria anterior (artigo 7, item a), se os membros da diretoria
indicada pelo Conselho (item b) estaria qualificados para se candidatar ao
processo eleitoral por eles aberto. Feita a votação, 27 coordenadores votaram
a favor da proposição, , 10 contra e dois se abstiveram, sendo aprovado pelo
Conselho a possibilidade de eleição dos membros da diretoria indicada. Logo
depois, o professor Maurício colocou em votação, se os membros desta nova
diretoria eleita com membros indicados pelo Conselho poderiam disputar
reeleição. Feita a votação, 22 conselheiros votaram sim, 16 não e dois se
abstiveram, sendo aprovada pelo Conselho a possibilidade de reeleição dos
membros da diretoria indicada. Por último, o professor Maurício pos em
votação a aprovação pelo Conselho de todas as correções feitas no estatuto,
que foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros. Sem ter mais o que
deliberar, passou-se para o quarto ponto da pauta, 3 - Sucessão Eleitoral.
Para iniciar este ponto, o professor Marco Roxo passou o comando da mesa
para a professora Gabriela Borges, da UFJF, que propos o seguinte calendário
eleitoral: 1 - Inscrição das chapas: 17/06 a 18/07 (data de divulgação das
mesmas); 2 - Prazo final para pedidos de impugnação: 25/07; 3 Homologação das chapas: 26/07; 4 - Início de período de campanha da(s)
chapas(s) 27/07; 5 - Eleição - 12/09 durante o seminário de meio termo, na
CAPES, em Brasília. As datas foram aprovadas de forma unânime pelo
Conselho. Logo depois, foi escolhida a comissão eleitoral. A professora
Cristiane Freitas propos a recondução da comissão eleitoral do período
anterior, no qual não houve inscrição de chapas, composta pelos professores
João Batista da USCS, Cárlida Emerim, da UFSC, e Gerson Martins, da UFMS,
que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Logo depois, propuseram o
nome da professora Cárlida Emerim para ser presidente da Comissão Eleitoral,
o que também foi aprovado por unanimidade. Por fim, passou ao último item
deste ponto de pauta, a recondução da atual diretoria para o tempo de
mandato situado entre a abertura (17 de junho de 2018) e o encerramento do
processo eleitoral (12 de setembro de 2019). O conselho aprovou por
unanimidade a recondução da atual diretoria composta por: Presidente - Marco
Antônio Roxo da Silva, brasileiro, professor Associado Nível 1 da Universidade
Federal Fluminense, Identidade 04858985-7 DIC/RJ, CPF: 597708057-34,

residente na Av. Roberto Silveira, 18, apto 902, Niterói, Rio de Janeiro,
Separado; Vice-Presidente – Isaltina Maria de Azevedo Mello Gomes,
brasileira, Professora Titular da Universidade Federal de Pernambuco,
Identidade 827216 SSP/DF, CPF: 128386244-15; residente na Rua José
Cavalheira 203, apto 1302, Tamarineira, Recife, Pernambuco, Divorciada;
Secretária – Gisela Grangeiro da Silva Castro, brasileira, Professora Associada
da ESPM/SP, ID 275112 MM, CPF 594358957-00, residente na Rua Professor
João Arruda, 168 APTO 82, Perdizes, São Paulo, SP, Divorciada. Sem mais a
deliberar, passou-se para o quinto ponto da pauta, 4 - Relato CNPq – Comite
de Assessoramento – O professor Marco Roxo chamou a professora Angela
Prysthon para mesa e ela fez o seguinte relato: penúria financeira da agência,
incertezas quanto as renovações das bolsas de pesquisa, Fala sobre bolsas de
pesquisa e sobre a falta das mesmas, que o CNPq não está mais
encaminhando os e-mails para os e-mails pessoais reduzindo drasticamente a
emissão dos dos pareceres acentuando as dificuldades de trabalho do comitê,
além de chamar a atenção para os problemas com pesquisadores da área de
cinema e música, cujos projetos são enviados para a Área de Artes e
devolvidos pelo comitê destas áreas para a Comunicação. Portanto, é preciso
por estes projetos em teoria da comunicação para que eles possam ser
destinados ao comitê correto. Sem ter mais o que deliberar, passou para último
ponto da pauta, 5. CAPES – Relato da Coordenação de Área. O professor
Marco Roxo chamou para a mesa o professor Edson Dalmonte (UFBA),
coordenador da Área de Comunicação e Informação da CAPES que relatou
sobre questões orçamentárias da agência, sobre a dinâmica do seminário de
meio termo e do qualis CAPES Periódicos. Ao final de sua fala, o professor
Edson Dalmonte passou a palavra para o professor Marco Roxo, que pediu ao
plenário uma salva de palmas para a professora Cristiane Freitas da PUCRS
pela organização do XXVIII Encontro Nacional dos Programas de PósGraduacao, na cidade de Porto Alegre. Sem ter mais o que discutir, o Professor
Marco Roxo deu por encerrada a reunião cuja ata foi lavrada por mim, Pauline
Saretto secretária executiva da associação, nesta data.

