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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DA COMPÓS 4 
REALIZADA NO DIA 03 DE NOVEMBRO  DE 2021 5 

GESTÃO 2021-2023 6 
Às 9h foi iniciada a Reunião ordinária do Conselho da Compós realizada em modalidade 7 
remota, na plataforma Zoom, pelo link: 8 
https://us02web.zoom.us/j/84366346809?pwd=VEJFeSt5d0xYbUhUankwUG1E9 
aDM3QT09 no dia 03 de novembro de 2021, com a presença da diretoria, gestão 2021-10 
2023, composta pela Presidenta, Roseli Fígaro, Vice-Presidenta, Raquel Recuero,  11 
Secretário Geral, João José Curvello, Diretor Científico, Rafael Grohmann, e Tesoureira, 12 
Camilla Tavares e com a presença dos conselheiros representantes dos seguintes  13 
programas: PUCSP, UFBA, UFRJ, UnB, USP Comunicação, UNISINOS, UFRGS, UFF 14 
Comunicação, UTP, FCL, UFPE, UNIP, UNESP, PUC Rio, ESPM, UFMS, UNISO, UAM, PUC 15 
MG, UFJF, UEL, UFSC, UFSCar, UCB, UFC, UFG, UFRN, USP MPA, UFPR, UFPA, UFF Mídia 16 
e Cotidiano, UFES, UEPG, UFOP, UFRB, UFF Cinema e Audiovisual, UFRR, UFSM, UFMA 17 
São Luís, UFMA Imperatriz, UFU, UFMT, UNIPAMPA. A presidenta abriu a reunião, 18 
dando as boas-vindas às e aos presentes e submeteu a aprovação da pauta previamente 19 
encaminhada, com a solicitação de retirada de pauta do item III – Apresentação da 20 
proposta de filiação do PPG da Universidade Feevale, que ficará para a próxima reunião 21 
de dezembro. A pauta com a alteração foi aprovada e iniciada oficialmente a reunião 22 
com o item I – Informes.  A sessão de informes foi iniciada pelo professor Rafael 23 
Grohman, diretor científico, que reportou a realização das Conversas com Editores, 24 
transmitidas ao vivo pelo Canal da COMPÓS no YouTube, onde também ficaram 25 
armazenadas para visualização posterior, e convidando para que acompanhem as duas 26 
transmissões previstas para novembro e dezembro de 2021. Também relatou o envio 27 
de formulário para os editores de periódicos da área no Brasil para levantamento e 28 
posterior publicação de lista de periódicos no portal da Associação. Informou, ainda, que 29 
a partir do mês de novembro de 2021, o professor Rogério Christofoletti (UFSC) passa a 30 
integrar a equipe de editores da Revista E-Compós. Em seguida, a Tesoureira, professora 31 
Camilla Tavares, que informou que 22 programas já estariam quitando as anuidades de 32 
2021. Os boletos emitidos no Mês de outubro têm prazo final até dezembro, o que faz 33 
prever que a maior parte das anuidades estarão quitadas até o final de 2021. Também 34 
relatou contatos com programas que estavam com anuidades em atraso e que alguns já 35 
conseguiram concluir o pagamento. A expectativa e reduzir a inadimplência a zero ainda 36 
em 2022. O professor João Curvello, secretário geral, explicou que na próxima reunião 37 
serão levadas a aprovação as atas atrasadas, duas da gestão anterior e duas da atual 38 
gestão. Reforçou a importância de que todos os conselheiros assinem o formulário de 39 
presença. A presidenta, professora Roseli Figaro, relatou o encontro com a coordenação 40 
de área, do qual a maior parte dos presentes participou, e relatou a situação do impasse 41 
provocado pela suspensão da avaliação por decisão judicial liminar. Disse que o retorno 42 
do CTC-ES foi uma vitória parcial do movimento, mas que muito ainda há a ser feito e 43 
que não há novidade, além da informação de que a CAPES responderá cada item do 44 
processo. O que seria possível é perguntar se teremos alguma proposta. Relatou que 45 
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têm participado de fóruns da SBPC, das Humanidades e com outras entidades da área e 46 
de outras áreas. Passou a atuar também como membro da comissão de pós-graduação 47 
da SBPC. Mas muitas das atividades previstas devem ficar para o próximo ano. A 48 
professora Raquel Recuero relatou que qualquer ação mais efetiva por parte da 49 
Associação depende de saber que argumentos serão usados pela CAPES. O professor 50 
Laan (UNESP), sugere que fôssemos compreendendo o processo para favorecer que a 51 
avaliação seja feita ainda dentro do mandato atual dos coordenadores. A professora Ana 52 
Rosa (Unisinos) perguntou como os programas estão lidando com a avaliação de 2021, 53 
pois mesmo havendo suspensão do processo, as pró-reitoras têm cobrado prazos e 54 
estabelecido parâmetros para a coleta referente ao primeiro ano da atual quadrienal. 55 
Professora Marli (Cásper Líbero), também reforçou essa preocupação dos 56 
coordenadores com relação não só à avaliação em curso, mas igualmente com a 57 
quadrienal que se inicia. Preocupa-se também com o fato de que se os atuais mandatos 58 
de coordenadores de área não forem prorrogados, que nos preocupemos com a possível 59 
substituição. O professor João Curvello, secretário geral, lembrou que na última nota 60 
emitida pela Associação, que foi bem recebida no meio acadêmico, marcou-se posição 61 
pela prorrogação dos mandatos dos atuais coordenadores até o final da avaliação 62 
quadrienal em curso. Disse que ainda que se confirme a predisposição da presidência da 63 
CAPES em não prorrogar os mandatos, a associação continuará com o pleito e com a 64 
luta em conjunto com a comunidade científica formada pelas outras associações da 65 
área, mas também de outras áreas. Reafirmou o compromisso desta diretoria de 66 
manter-se firme na defesa da avaliação e da prorrogação dos mandatos. A professora 67 
Roseli Figaro informou que no GT da SBPC está sendo planejado uma série de seminários 68 
no sentido de apontarmos políticas para a avaliação e para outras questões que afetam 69 
a pós-graduação, como bolsas e programas de fomento. Disse que a diretoria chamará 70 
reuniões extraordinárias no caso de necessidade diante dos fatos. A professora Camilla 71 
Tavares voltou a informar sobre a liberação de R$ 70 mil pelo CNPq para o Encontro de 72 
2022, mas que o valor ainda não disponibilizado. 2 - Novo site da Associação; O 73 
secretário geral informou que a Diretoria decidiu lançar o novo portal da associação no 74 
dia 30 de setembro de 2021, em razão do final do contrato com a Infornet, mesmo que 75 
algumas funcionalidades ainda não estivessem concluídas e disponíveis naquele 76 
momento, como ao Anais dos Encontros anteriores, por exemplo. Em seguida, 77 
apresentou todas as novidades do novo portal, agora já completo, como as áreas de 78 
destaques, a lista atualizada dos programas associados, de notícias, de memória, dos 79 
encontros, dos GTs, de mídias sociais, e os novos anais e a área de relacionamento com 80 
os programas associados. O novo site, agora sob responsabilidade técnica da Galoá, 81 
permitirá à Associação total controle sobre a gestão de conteúdo. A professora Camilla 82 
Tavares realizou uma demonstração de como usar a área de associados no site. Ao final, 83 
foi solicitado a cada Conselheiro que envie críticas e sugestões. A presidenta, professora 84 
Roseli, reforçou a importância de os programas associados manterem atualizadas suas 85 
informações, principalmente aquelas referentes aos coordenadores e às linhas de 86 
pesquisa. O professor Laan Barros (UNESP), elogiou a preocupação com a atualização do 87 
portal, mas manifestou preocupação com relação à vinculação com a Galoá, sobretudo 88 
com relação à hierarquia estabelecida, principalmente na área de anais, em razão da 89 
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mudança da forma de citação das referências dos textos publicados. Para ele, precisa 90 
ficar claro que o conteúdo é da COMPÓS e não da Galoá. O professor João Curvello, 91 
informou que essa é também uma preocupação desta Diretoria, que já vem tratando de 92 
negociar alterações pontuais nos contratos assinados previamente com aquela empresa 93 
e que preveem uma vigência mínima de quatro anos, os quais qualificou como muito 94 
restritivos. Disse que nessas negociações, a diretoria está procurando resolver a maior 95 
parte das questões contratuais, para que esta e a próxima direção da Associação não 96 
tenham afetadas as suas gestões e possam se concentrar nas questões acadêmicas e 97 
institucionais. O professor Laan (UNESP), voltou a esclarecer que sua preocupação nem 98 
é neste momento quanto a propriedade intelectual, mas que essa é uma questão que 99 
precisa ser levada em consideração, pois estranha muito o fato de que a partir da forma 100 
de citações dos textos fique explicitado que a responsável pela publicação seja a Galoá, 101 
e não a COMPÓS, quando talvez a empresa sequer existisse quando da realização 102 
daquele encontro específico. A professora Roseli Fígaro agradeceu a manifestação dos 103 
colegas e diz que também está desconfortável com relação aos contratos e diz que essa 104 
discussão extrapola a própria relação associação/Galoá, mas também evidencia uma 105 
realidade nova trazida pela economia de dados, transformados em mercadoria e em 106 
ativo nas relações contratuais. O professor Rafael Grohman lembrou do fato de que os 107 
acessos previam cadastro prévio e acesso por login e senha, o que foi revertido pela 108 
ação da Diretoria. Antes da passagem para o próximo item, o secretário geral e a 109 
presidenta informaram que quanto ao processo de inscrição de novos programas esta 110 
diretoria voltará a adotar procedimento aprovado pelo Conselho em 2015, que deixou 111 
de prever a emissão de dois pareceres por parte de membros do Conselho. 3. 112 
Reclivagem dos GT's da COMPÓS; A vice-presidenta, professora Raquel Recuero, 113 
informou que após consulta aos atuais coordenadores dos GTs, aqueles manifestaram 114 
concordância com a manutenção do atual regramento do processo. A Diretoria também 115 
tem o mesmo entendimento. Em seguida, apresentou a proposta de calendário do 116 
processo: Início das discussões para proposição e reproposição dos GTs: novembro de 117 
2021; Circulação das propostas na lista da COMPÓS para discussão de ementa, título e 118 
etc. entre os participantes: até 20 de abril de 2022; Apresentação das propostas para o 119 
Conselho (nesta reunião, os pesquisadores que estão propondo GTs na qualidade de 120 
coordenadores devem comparecer ao encontro do conselho para apresentar suas 121 
propostas, já com o número mínimo de signatários e de acordo com as normas): final 122 
do Mês de abril de 2022; Circulação das propostas finais na lista para obtenção de novos 123 
signatários: entre 21 de abril e 20 de maio de 2022; Envio das propostas finais com 124 
signatários para apreciação do Conselho: até 26 de maio de 2022; e Votação pelo 125 
Conselho: 10 de julho de 2022. Prevê que a definição do número de GTs a serem 126 
aprovados deverá ser feita em reunião posterior. A professora Bárbara Heller lembrou 127 
que a questão da Reclivagem deve levar em conta também o debate já iniciado no 128 
Conselho sobre a publicação ou não da íntegra dos textos nos anais, em razão da 129 
exigência de ineditismo por parte de periódicos. A professora Raquel Recuero 130 
completou afirmando que essa é uma preocupação também da diretoria, mas que 131 
quaisquer alterações só poderiam ser aplicadas após discussão mais longa e 132 
aprofundada, o que certamente fará com que mudanças sejam aplicadas, se for o caso, 133 
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apenas no evento de 2023. A professora Bárbara Heller retomou a discussão, lembrando 134 
que em reuniões anteriores do Conselho o que foi discutido era a publicação da íntegra 135 
dos textos e não a submissão, e relatou que essa questão é tão relevante quanto à 136 
atualização dos GTs e que esse fator é um dos que têm feito com que pesquisadores 137 
desistam de apresentar seus textos nos encontros da Associação. A professora Cristiane 138 
Finger reportou não se conformar com a não valorização dos eventos da área em termos 139 
de avaliação. A professora Nina Velasco (UFPE) questionou o fato de o assunto da 140 
publicação dos anais retornar ao Conselho pois, para ela, esse assunto já havia sido 141 
discutido a exaustão em reuniões anteriores. O professor Arthur Ituassu levantou várias 142 
questões e sugestões sobre os próximos encontros e se dispôs a participar de comissão 143 
para tratar do assunto. A presidenta informou que precisamos pesquisar em atas 144 
anteriores se houve ou não deliberação sobre o assunto dos anais e que o item que está 145 
na pauta é a das normas e cronograma da Reclivagem, e que esse assunto das 146 
publicações nos anais retornará à pauta em reunião posterior. A proposta de 147 
manutenção do regulamento e de novo calendário da reclivagem foi colocada em 148 
votação e foi aprovada por unanimidade. 4. Organização do Encontro Nacional da 149 
COMPÓS 2022. A professora Raquel Recuero informou os procedimentos referentes à 150 
submissão de trabalhos aos GTs no encontro de 2022, informando que estão mantidas 151 
as mesmas regras dos eventos anteriores, que haverá um novo sistema de submissão, 152 
em princípio sob responsabilidade da Galoá, que haverá reuniões com os atuais 153 
coordenadores de GTs com o incentivo para os grupos apresentem atividades durante 154 
o ano, como lives e outras iniciativas. Propôs o seguinte cronograma: Chamada de 155 
trabalhos em 01/12/2021; Deadline para submissão dos artigos: 10/03/2022; Reviews 156 
até 20/04/2022; Lista final e pareceres no sistema; 28/04/2022; Publicação da lista dos 157 
trabalhos aceitos em 29/04/2022; Envio da programação dos GTs até 02/05/2022 e 158 
realização do encontro de 06 a 10/06/2022. Após manifestações de membros do 159 
Conselho, principalmente sobre a necessidade de definirmos prazos viáveis entre a 160 
comunicação dos aceites e o  para inscrições, e sugestões de ajustes no calendário, uma 161 
nova proposta foi apresentada com as seguintes datas: Chamada de trabalhos em 162 
05/12/2021; Deadline para submissão dos artigos: 10/03/2022; Reviews até 163 
20/04/2022; Lista final e pareceres no sistema; 24/04/2022; Publicação da lista dos 164 
trabalhos aceitos em 25/04/2022; Envio da programação dos GTs até 02/05/2022 e 165 
realização do encontro de 06 a 10/06/2022. O novo cronograma foi submetido a votação 166 
e foi aprovado por unanimidade. Ao final, deliberou-se que as questões referentes ao 167 
valor das inscrições e a outros ajustes relativos ao encontro de 2022 retornarão à pauta 168 
nas próximas reuniões do Conselho. Deliberou-se, ainda, que a próxima reunião 169 
ordinária acontecerá em 01/12/2022. Às 12h30min do dia 03 de novembro de 2021, a 170 
Presidenta da Compós, Roseli Figaro, encerrou a primeira reunião ordinária do Conselho 171 
na nova gestão e nada mais tendo a constar eu, João José Azevedo Curvello, Secretário 172 
Geral da COMPÓS, lavrei e subscrevi a presente ata. Brasília, 03 de novembro de 2021. 173 
 174 
 175 
 176 
João José Azevedo Curvello - Secretário Geral da COMPÓS 177 
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