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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMPÓS
REALIZADA NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2020
GESTÃO 2019-2021
Às 9h30 foi iniciada a Reunião ordinária do Conselho da Compós realizada em
modalidade streaming, na plataforma Zoom, link:
https://zoom.us/j/92272795335?pwd=bzdwdEN2bjhVcEF2d2c2YXdsVXRuUT09
nos dias 28 e 29 de abril de 2020, com a presença da nova diretoria gestão 2019-2021,
composta pelo Presidente - Maurício Silva, Vice-Presidente Nísia Martins do Rosário,
Secretário Geral – Eneus Trindade Barreto Filho, Diretor Científico – Osmar Gonçalves e
Tesoureiro – Marcel Viera e com a presença dos conselheiros representantes dos
seguintes programas: PUC-SP, UFRJ, UMESP, UnB, UNICAMP, USP, PUCRS, Unisinos,
UFMG, UFRGS, UFF, UTP, Faculdade Cásper Líbero, UFPE, UERJ, UNIP, UNESP, ESPM,
UFSM, UNISO, UAM, PUC Minas, UFJF, UFG, UFSC, UEL, UFSCar, UCB, UFC, UFRN, USP –
Meios, UFPR, UFPA, UFPI, UFF – Mídia e Cotidiano, UFS, EUPG, UFOP, FIAM-FAAM,
UFRB, USCS, UFF – Cinema, UFMS, UFPB – Jornalismo, FIOCRUZ, UFES, UFO, UFMA – SLZ,
UFMA – Imperatriz, UFRR, UFMT e UNICAP. PPGs ausentes: UFBA, PUC Rio, UFPB e UFT.
O Presidente abriu a reunião dando as boas-vindas aos presentes, agradecendo o
acolhimento da convocação para a reunião streaming neste período de pandemia
mundial que assola o país, a partir da ação do vírus COVID-19, momento que exigiu uma
mudança de modalidade da reunião do Conselho da Compós, historicamente sempre
realizadas no modo presencial, e que frente ao fenômeno pandêmico, visando a
segurança sanitária e a saúde de todos os conselheiros, foi realizada na modalidade
virtual/remota pela primeira vez. Assim, foi dado início à reunião. Pauta. 1. Aprovação
da Ata Reunião Ordinária do Conselho Geral – outubro 2019; Resolução: aprovada. 2.
Filiação de novo PPG junto à Compós: a. Apresentação do parecer sobre pedido de
filiação do PPG (MP) Indústrias Criativas (UNICAP-PE), realizado pelas Professoras Laura
L. Canepa (PPGCOM-UAM-SP) e Profa. Cárlida Emerim (PPGJOR-UFSC-SC). Resolução:
Aprovado; b. Apresentação das candidaturas à filiação junto à Compós: I. PPG (MP)
Tecnologias, Comunicação e Educação (UFO); II. PPGCOM -UFMT. Houve a apresentação
das duas candidaturas dos PPGs, realizada por seus respectivos representantes
professores Aléxia Prado Franco [PPGCOM (MP) UFU-MG] e Bruno Araújo (PPGCOM
UFMT-MT). Pareceristas designados: para UFU - Professoras Florence Dravet (UCB-DF)
e Iluska Coutinho (UFJF-MG). Para UFMT – Professores Jussara Maia (UFRB-BA) e
Eduardo De Jesus (UFMG-MG); 3. Informes: a. O Presidente explicou a atuação da
Compós junto à SBPC e ao Fórum de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas,
Linguística, Letras e Artes (FCHSSALLA), especialmente no que se referiu às assinaturas
de notas conjuntas por parte das Associações científicas do País quanto à: Portaria Capes
34/2020 que tratava de corte de bolsas para pós-graduandos, Portaria MCTIC
1.122/2020 que excluiu Ciências Humanas dos Editais) e Edital CNPq 09/2020 sobre
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pesquisas para a pandemia COVID-19, que também excluiu as área de humanidades; b.
Informou sobre a organização e perspectivas de participação da Compós na Marcha
Virtual para a Ciência organizada pela SBPC, solicitando a colaboração dos
Conselheiros; c. Informou sobre o levantamento referente ao número de bolsas dos
PPGs em Comunicação; d. Esclareceu sobre ações junto à empresa Infornet que dá
suporte informático à Compós quanto ao: i. Acesso ao sistema de gestão do site; ii.
Liberação de boletos de anuidades pelo Banco do Brasil; iii. Proposição de atualização
de pagamentos de boletos de inscrição (paypal, cartão de crédito, boleto) iv. Observou
que a Compós deve decidir em futuro próximo sobre acervo gravado dos textos
submetidos para os encontros anteriores, pois estes ocupam grande espaço da base de
dados Compós; e. Tratou de Diligência Capes sobre o Encontro Compós realizado em
Goiânia 2016, quanto à prestação de contas. Ações junto à coordenação do evento Local
à época estão sendo tomadas para as soluções. Em último caso, o valor em diligência,
se não conseguir ser justificado, ficará entorno de R$ 10.000,00 Reais, devendo ser pago
pela Compós; f. Relato Comissão sustentabilidade que discutiu caminhos para o
equilíbrio financeiro da Associação; 4. Situação financeira Compós: a. O Presidente
passou a palavra ao Tesoureiro que fez o relato sobre os problemas com emissão boletos
dos participantes de eventos e anuidades dos PPGs; b. também apresentou um balanço
geral das anuidades, muitas em aberto. Tratou do saldo da conta corrente nos últimos
quatro anos, abordou os custos fixos e variáveis e previsões sobre a fragilidade da saúde
financeira da Compós a partir de 2021. Os dados apresentados compõem o anexo I:
arquivo PDF Balanço da Saúde Financeira da Compós; c. Foi feita uma discussão sobre
as dificuldades com a emissão de boletos e pagamento das anuidades do PPGs filiados
d. Depois foi proposto um protocolo para a cobrança de anuidades, conforme o anexo
I. Foi firmado pacto entre os PPGs filiados para pagamento de anuidades até junho de
2020, buscando consolidar dividas anteriores. Para os que não pagarem, o compromisso
é o de buscar alternativas para pagamento. Objetivo desta ação é reduzir o número dos
que não podem pagar ao mínimo possível. Resolução: aprovado por unanimidade. e.
Depois a palavra voltou a Presidente que realizou proposições da Diretoria, assim
apresentadas: i. Reuniões do Conselho – proposta i. Reuniões Ordinárias em abril e
outubro – streaming. Resolução: aprovada por unanimidade; ii. Reunião ordinária em
junho (presencial se houver encontro) ou streaming se o evento for adiado para
configurar a segunda reunião do Conselho de 2020. Resolução: aprovada por
unanimidade; iii. Suspensão da realização do livro Compós 2021. Resolução: Decidir na
reunião de junho; iv. Prêmio Eduardo Peñuela Cañizal - tese e dissertação: a. suspensão
do custeio de passagens e hospedagens para premiados em 2020. Resolução aprovada
por unanimidade b. Melhor tese/dissertação – premiação com diploma e artigo
publicado na revista e-compós. Resolução: Decidir na reunião de junho, mas os editores
da revista são contra, pois tal decisão pode prejudicar o processo de avaliação de artigos
todos os textos tem que ser avalidos por pair rewew, conforme as normas das
plataformas indexadoras que qualificam a revista; v. Tratou a questão cobrança de
inscrição para todos os autores/coautores (decidir na reunião de junho) f. Desvincular
programas filiados que foram fechados. Firmou-se também o pacto de não suspender a
voz e voto neste momento político e histórico do país junto aos PPGs inadimplentes,

Associação Nacional de Programas
de Pós-graduação em Comunicação
assim como a supressão dos Programas do rol de associados. Resolução: Discutir a
retirada dos PPGs que foram encerrados na reunião do Conselho em junho de 2020.
Neste moemnto, o Presidente declarou intervalo para o almoço, anunciado o retorno às
14h. Na sessão da tarde discutiu-se o ponto de pauta 5. Encontro Compós 2020: foi
informado a. aprovação de verba Capes/Paep no valor de R$ 58.000,00; b. que haverá
solicitação de verba para coordenadores GT de São Paulo junto à Fapesp que será feita
até julho de 2020 pela Diretoria; c. Foi proposta a alteração no calendário, frente à
situação atual da pandemia no país e proposição a partir do panorama oferecido pelo
Professor Marcos Paulo (PPGCOM UFMS), coordenador local do evento 2020 na IES
sede do Encontro Compós deste ano: i. Alteração nos períodos de submissão e avaliação
completar. ii. Proposição para data do evento: Resolução: aprovada a data proposta no
período de 04 a 07/12/2020, como uma referência, ainda em negociação com a UFMS e
se o contexto da Pandemia permitir; iii. Data de divulgação dos trabalhos selecionados
– 20 de maio de 2020; d. propostas de datas das inscrições: período 1 – até 31 de agosto,
período 2 – de 01 de setembro até 31 de outubro; período 3 – de 01 de novembro até a
realização do evento. Foram mantidos os valores de inscrição conforme decisão da
reunião anterior de outubro de 2019. Resolução aprovada por unanimidade. iv.
Liberação de autores para submissão de artigos para revistas imediatamente após a
divulgação dos selecionados. Resolução: aprovada por unanimidade. 6. Encontro
Compós 2021. Resolução: Discutir na reunião de Junho de 2020; 7. Relato CNPq, com o
Representante da área Professor Eduardo Meditsch que trouxe um panorama de crise
para o financiamento às áreas de humanidades e tratou das dificuldades do CNPq no
atual Governo Federal. As discussões com o representante do CNPq levaram à
necessidade de buscar informações sobre as planilhas de avaliação das áreas do CNPq
para identificar o volume de propostas consideradas dentro do rol de Demanda
Qualificada da área de Comunicação. A parte da tarde foi encerrada pelo Presidente que
anunciou a retomada das atividades na manhã do dia 29/04/2020 às 9h. No dia
29/04/2020, a sessão iniciou no horário previsto com o ponto 8 da pauta. Relato Capes
feito pelo Coordenador da área de Comunicação e Informação Professor Edson
Dalmonte. O Presidente passou a palavra ao professor Edson Dalmonte que tratou de
incertezas sobre as decisões da Capes e esclareceu dúvidas. Tratou-se dos cronogramas
de prorrogação de bolsas Capes frente à Pandemia. Foi informado que o novo Qualis
periódicos será implementado para avaliação do quadriênio, mas que este só estará
concluído em 2021. Também esclareceu que ficha de avaliação já foi aprovada no CTC
Capes, mas sofrerá ajustes. Tratou das visitas que realizou junto aos PPGs da área no
País. Esclareceu as circunstâncias referentes à Portaria 34/Capes sobre as bolsas de pósgraduandos no País. Discutiu o panorama de tensões de forças da Capes que levaram à
demissão da Diretora de Avaliação Capes, Professora Sônia Báo e a tentativa de
aparelhamento da Capes, sendo incorporada ao projeto ideológico do atual Governo
Federal, o que leva a transformações e incertezas. Tratou das dúvidas quanto ao
preenchimento da Plataforma Sucupira e anotou dúvidas quanto ao preenchimento das
abas novas da plataforma, comprometendo-se a fornecer informações para dirimir
dúvidas. O presidente informou ao finalizar a pauta prevista que iria definir comissão
para organizar ações relacionadas à Marcha Virtual para a Ciência constituída pelos
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Professores Roseli Fígaro (PPGCOM USP) e Wilson Borges (PPGFIO CRUZ) e ficou de
agendar reunião com a Comissão Política de sustentabilidade.
Não havendo nada mais a constar, eu, Eneus Trindade Barreto Filho, Secretário Geral da
Compós, lavrei e subescrevi a presente Ata.

Eneus Trindade
Secretário Geral da Compós.
Ata, aprovada em São Paulo, 08 de julho de 2020.

