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GESTÃO 2019-2021
Às 14h, do dia 13 de julho de 2021, foi iniciada a Reunião extraordinária do Conselho da Compós
realizada
em
modalidade
streaming,
na
plataforma
Zoom,
link:
https://zoom.us/j/96537182820, com a presença dos seguinte s membros da diretoria, gestão
2019-2021, Presidente - Maurício Silva, Vice-Presidente Nísia Martins do Rosário, Secretário
Geral – Eneus Trindade Barreto Filho, e com a presença dos conselheiros representantes dos
seguintes programas: PUCSP, UFBA, UFRJ, UMESP, UNISNOS, UnB, UNICAMP, USP
Comunicação, PUCRS, UFF Comunicação, UTP, FCL, UFPE, UERJ, UNIP, UNESP, PUCRio, ESPM,
UFMS, UNISO, UAM, PUC MG, UFJF, UFG, UFSC, UEL, UCB,UFPB-Comunicação, UFAM, UFRN,
UFC, USP Meios, UFPR, UFPA, UFPI, UFF Mídia e Cotidiano, UFES, UFOP, FIAM-FAAM, Univ.
Tocantins, UFRB, USCS, UFF Cinema, Fundação Oswaldo Cruz, UFRR, UFSM, UFMA São Luís,
UFMA Imperatriz, UNICAP, UFMT, UNIPAMPA. O Presidente abriu a reunião, dando as boasvindas aos presentes e seguiu a pauta. Informes: 1. Migração do Site da Compós, saindo da
Infonet para o novo site sob cuidados da Galoá. Cada programa (PPG) terá sua área e poderá
atualizar seus dados. O CNPJ usado para pagamentos de anuidades dos PPGs é a chave de acesso
de cada PPG à sua área. Os PPGs que não possuem CNPJ ou informaram CNPJ errado vão receber
formulário de complementação de dados e poderão atualizar seus dados na nova
plataforma/site. A ideia é esta com o operacional do novo site funcionando em agosto de 2021.
2. A Diretoria da Compós concluiu o regulamento do selo publicação de livros elaborado pela
comissão constituída pelos membros Cristiane G. Freitas (PUCRS), Rogério Ferraraz (UAM),
Maurício Ribeiro da Silva (presidente), Osmar Gonçalves (Diretor científico) e Nísia Martins do
Rosário (vice-Presidente). Oportunamente a Direção da Compós encaminhará o referido
regulamento ao Conselho, para análise da matéria, que será votada na próxima reunião
ordinária do conselho. Pauta única: 1. Encontro Nacional da Compós 2022. O presidente
informou que o CNPq abriu em junho de 2021, edital para eventos a serem realizados até julho
de 2022. O referido edital prioriza em seu texto eventos remotos/digitais. Considerando as
condições do financiamento de agências de fomento públicas, a Direção da Compós decidiu
discutir o evento de 2022 em reunião do Conselho extraordinária. O presidente explicou que em
2020 o evento foi financiado com R$ 38.000,00 Reais do CNPq e gerou superávit. Toda receita
do evento 2020 foi para a Associação. Já em 2021, a Compós terá de recorrer ao caixa da
Associação para custeio parcial do evento. O evento de 2021 ficou em torno de R$50.000,00
Reais, a Fapesp deu verba e isso ajudará a equilibrar a situação das finanças da associação,
deixando as contas positivas. O presidente ponderou ainda que os editais das agências de
fomentos tendem a ficar mais enxutos e oferecerão menos recursos financeiros. Diante deste
cenário, conversando com a diretoria atual e futura, pensando na sustentabilidade da
associação, considerou-se importante pensar a realização do evento de modo remoto/digital
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em 2022. O Presidente propõe ao Conselho a realização do evento remoto/digital como a opção
mais adequada à segurança econômica da associação e oportuna frente à situação pandêmica
e explica que, se decidirmos o contrário, certamente não teremos superávit e isso põe a
associação em possível crise financeira. Também apresenta a candidatura do PPGCOM UFMA
Imperatriz-MA, passando a palavra a Camila Tavares que faz a defesa da candidatura para
realização do Encontro remoto em 2022. Na sequência ela abre à discussão do Conselho: se
inscrevem para debater Laan Barros (UNESP) que pede ao Presidente que trate sobre a última
reunião de coordenadores de GTs do evento em 2020 para considerar a opinião dos
coordenadores dos GTs sobre o evento remoto. Edgar Patrício (UFC) propõe evento híbrido e
discute a ampliação de número de trabalhos. O presidente relata a última reunião dos
Coordenadores de GTs sobre a avaliação da realização do evento remoto de 2020 e perspectivas
futuras, afirmando que os coordenadores ponderaram a continuidade do remoto se não houver
condições financeiras e se a pandemia permanecesse. O presidente também falou que em 2022
haverá reclivagem de GTs e aconselhou ser prudente deixar a discussão de ampliação do número
de GTs para 2022 com a nova gestão. Explicou ainda que há custos das salas virtuais no evento
remoto e que somar isso à infraestrutura física, se o evento for híbrido, não é uma proposição
economicamente viável, nem a operacionalização dessa organização. Benjamim Picado (UFF)
pede a palavra e pondera a necessidade de uma agenda de discussão sobre detalhes da
realização do evento a médio-longo prazo. E considera a urgência da decisão para a realização
do encontro de 2022 em acordo com a proposição da Direção. Lúcia Leão (PUCSP) pede a palavra
e fala das particularidades e complexidades do evento remoto/digital, como organizadora do
encontro de 2021. Ela explica e reforça que, com relação ao aumento de GTs e formatos, isso
gera impactos de custos e as proposições precisam ser bem pensadas. Finalizadas as discussões
o Presidente propõe votação: 1.1 Sede do Encontro de 2022: Candidatura proposta de evento
remoto/digital pelo PPGCOM UFMA Imperatriz com apresentação da Camila Tavares.
Resolução: aprovado por unanimidade. 1.2 Modalidade do evento. Remoto/digital. Resolução:
aprovado por unanimidade; 1.3. Data de realização do evento em 2022. As datas propostas
foram 07 a 10 de junho de 2022. Resolução: aprovado por unanimidade. O Presidente deu por
encerrada a reunião. Nada mais tendo a constar, Eu, Eneus Trindade Barreto Filho, Secretário
Geral da Compós, lavrei e subscrevi a presente ata.
São Paulo, 13 de julho de 2021.

Eneus Trindade Barreto Filho
Secretário Geral da Compós.

