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GESTÃO 2019-2021 

Às 14h, do dia 02 de dezembro de 2020, foi iniciada a Reunião Extraordinária do 
Conselho da  Compós, realizada em modalidade streaming, na plataforma Zoom, 
link:https://us02web.zoom.us/j/87502996613?pwd=U0ZWUUtLck9MN2FTOVdIb08zQ
mtUUT09, com a presença da 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 Representantes do seguintes programas  filiados:  UFRN, 
UTP, UFSC, ESPM, UFFCinema, UCB, FIOCruz, UNICAMP, UFPB jor, UNISNOS, PUCSP, 
UFMA, UFSM, UNIPAMPA, UFF, UNESP, UnB, UNISO, UFG, UFRGS, UFU,UFRR, PUCRio, 
UFES, UEPG, UFMG, UFMT, PUCMG. O Presidente da Compós saúda a todas e todos 
conselheiras e conselheiros e procede a abordagem sobre o único ponto de pauta: a 
discussão sobre o resultado de edital Chamada Pública CNPq nº 25/2020 - Apoio à 
Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação: Bolsas de Mestrado e Doutorado. O 
Presidente da Compós inicia a reunião cumprimentando a todas e todos presentes e 
informa que na semana anterior (a última semana de novembro de 2020) o Fórum 
FCHSSALLA realizou reunião com  dois temas de pauta: O Qualis periódicos Capes e a 
questão do edital de Bolsas do CNPq.  Para o Fórum FCHSSALLA está claro que não há 
possibilidade de retorno ao Qualis antigo. Os pontos de discussão do Forúm quanto ao 
Edital do CNPq para Projeto de Bolsas foram:  Quais os critérios para atribuições de 
pontos aos projetos do referido Edital? Questionar a transparência dos dados 
trabalhados pela comissão avaliadores; Estimular as Associações científicas para se 
unirem para judicializar o processo. Após este breve relato, o Presidente agradeceu o 
trabalho da Comissão do Conselho da Compós, composta pelos Professores (Cristiane 
Freitas PUCRS, Igor Sacramento UFRJ e Pedro Guimarães UNICAMP), responsável pela 
síntese de dados na área de Comunicação sobre as bolsas CNPq.  
O Prof. Edgar Patrício (UFC) questiona a mudança no sistema de atribuição de bolsas e 
diz que o atual sistema é prejudicial aos PPGs em consolidação. Profa. Marian Baltar  
(UFF Cinema)  reitera  as colocações do representante da UFC e acrescenta que muito 
programas  contemplados os coordenadores eram  bolsistas PQs e os programas eram 
notas 5, 6 e 7. A atual política de  bolsas é segregadora. Prof. Rogério Christofoletti  
(UFSC)  informa que  a comissão avaliadores dos projetos era composta por poucos 
representantes das áreas de humanidades e muitas áreas não  estavam representadas. 
Após estas falas o  Presidente retoma  a palavra  e faz a apresentação  do trabalho  da 
Comissão do Conselho  sobre o panorama das bolsas do CNPq no país e na área de 
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Comunicação.   As discussões apontaram para a possibilidade de ação civil pública para 
impugnação dos resultados, pois constatou-se que pareceres e notas atribuídos aos 
projetos seguiram critérios frágeis. Esgotadas as manifestações o Conselho decidiu em 
proposta apresentada pelo Presidente da Compós, pela sugestão de um modelo de 
recurso coletivo da área a ser escrito pelos Professores Edgar Patrício (UFC), Rogério 
Chistofoletti (UFSC) e Mariana Baltar (UFF Cinema) a ser compartilhado na lista do 
Conselho da Compós, ficando opcional o uso do  recurso sugerido  aos PPGs filiados. 
Nada mais havendo a constar, o Presidente da Compós, Prof. Maurício Ribeiro da Silva, 
deu por encerrada a reunião e eu, Eneus Trindade Barreto Filho, Secretário Geral da 
Compós,  lavrei a presente Ata.  
São Paulo, 02 de dezembro de 2020. 

 

Eneus Trindade Barreto Filho 

Secretário Geral da Compós. 
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