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Às 9h do dia 22 de fevereiro de 2022, foi iniciada a Reunião ordinária do Conselho da 1 

Compós  realizada na modalidade remota devido à pandemia de COVID 19, na plataforma 2 

Zoom, por meio do link: 3 

https://us02web.zoom.us/j/84231561143?pwd=eTR3TmpLMGlRK21EZkNienpvVFY24 

QT09, com a presença da diretoria da gestão 2021-2023, composta pela Presidente - Roseli 5 

Figaro, Vice Presidente - Raquel Recuero, Secretário Geral - João José Azevedo Curvello, 6 

Diretor  Científico – Rafael Grohmann e Tesoureira – Camilla Tavares e com a presença 7 

dos conselheiros  representantes dos seguintes programas: PUC SP, UFBA,  UFRJ, UnB, 8 

USP Comunicação, PUCRS, UNISINOS, UFMG, UFRGS, UFF Comunicação, UTP,  9 

FCL, UFPE, UNIP, UNESP, PUC-Rio, UFSM, UNISO, PUC Minas, UFJF, UFG, 10 

UFSC, UEL, UFSCar, UFPB Comunicação, UFC, UFRN, UFPR, UFPI, UFF  Mídia 11 

e Cotidiano, UFES, UEPG, UFOP, UFRB,  UFF-Cine, FIOCRUZ, UFMT, UFMA 12 

São Luís, UFMA-Imperatriz, UFU, UNIPAMPA. Programas ausentes: UMESP, 13 

UNICAMP, UFMG,  PUC MG, USP Meios, UERJ, UCB, UAM, UFPA, UFS, UFPB 14 

- Jornalismo, UFT, ESPM, UFMS, UAM, USCS, UFRR, UNICAP, FEEVALE. A 15 

presidenta abriu a reunião expressando boas-vindas aos presentes, agradecendo a todos 16 

pelo empenho, explicando a pauta do dia. O primeiro item da pauta foi a dos informes da 17 

Diretoria. A presidenta iniciou a sessão de informes destacando que conforme decidido na 18 

reunião de 01/12/2021, a Diretoria contratou os serviços de uma consultoria jurídica para 19 

abrir negociações com a Galoá com o objetivo de preparar aditivo aos contratos assinados 20 

com aquela empresa. Ainda em dezembro, foram realizadas reuniões com a empresa e 21 

avançamos na negociação de um aditivo que contempla as nossas reivindicações, 22 

principalmente as referentes aos anais e à cláusula de atualização e revisão. A Compós 23 

apresentou duas propostas para a Reunião da SBPC, prevista para julho de 2022, na UnB, 24 

e uma das propostas já foi aprovada, a da realização de mesa redonda sobre Mía, 25 

desinformação e eleições, com as participações dos professores Afonso Albuquerque 26 

(UFF), Ana Regina Rego (UFPI) e Liziane Guazina (UnB).A outra proposta a de 27 

realização de um minicurso sobre Plataformas Digitais e as Eleições no Brasil, ainda sob 28 

análise. Informou ainda a realização da audiência pública nesta data, promovida pelo 29 

MPF-RJ, sobre a questão da decisão judicial sobre a avaliação da CAPES. Disse que a 30 

área será representada por representante do Forum de Humanidades, prof. Marco Prado, e 31 

que continuam agindo em defesa da continuidade da avaliação, contra a intervenção na 32 

CAPES. Informou que compartilhou com o Conselho documentos elaborados pelo Forum, 33 

que constituem radiografia sobre a pós-graduação no Brasil, o documento do Forum de 34 

Pró-Reitores com avaliação da pós-graduação, do PNPG e estabelece propostas para um 35 

novo PNPG, com recomendações importantes e polêmicas, que exigem tomada de posição 36 

pela Associação e pelos Programas. O professor Maurício (UNIP) manifestou sua opinião 37 

de que as associações, além de atuarem com vistas ao futuro, ao planejamento, também 38 
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poderiam agir mais diretamente sobre a CAPES para buscar mais informações e garantir 39 

que o preenchimento da Sucupira, na quadrienal já em curso, entre imediatamente na 40 

pauta. A professora Cintia Xavier solicitou acesso ao aditivo assinado com a Galoá. 41 

Embora não discutido ainda na Diretoria, a presidente garantiu que compartilhará com o 42 

Conselho os documentos solicitados. O professor Bruno Leal (UFMG) reforçou a 43 

demanda de saber como os programas vêm lidando com as questões da pandemia, como 44 

saúde mental, prorrogações de prazos, produção científica etc. para que possamos 45 

identificar parâmetros para cobrar da CAPES levar essas questões em consideração na 46 

atual quadrienal. A professora Iluska Coutinho (UFJF) reforça as questões já levantadas, 47 

e sugere que os programas compartilhem essas experiências com a coleta de dados para a 48 

Sucupira de 2021, como as prorrogações de prazos, e relata o impacto das agências de 49 

fomento. O diretor científico relatou o lançamento, no site da Associação, da lista de 50 

periódicos ativos da área e pede aos conselheiros que confiram os dados e enviem 51 

sugestões. Em seguida, apresentou as lives previstas na atividade “Esquenta COMPÓS”, 52 

organizada em conjunto com o Programa da UFMA-Imperatriz e com os GTs da 53 

COMPÓS até o início do Encontro. As atividades têm sido divulgadas pelas diversas 54 

mídias da Associação. Informou que houve uma substituição na equipe de editores da e-55 

COMPÓS, com a chegada da professora Maria Aquino. Informou, ainda, que os 56 

formulários referentes ao Prêmio COMPÓS já foram enviados aos Programas e que o 57 

calendário aprovado na reunião de 01/12/2021 está sendo seguido à risca.  O professor 58 

Maurício (UNIP) alertou para o cuidado que devemos ter com a lista de periódicos. O 59 

diretor científico lembrou das diversas conversas com editores, realizadas pela Associação 60 

em 2021, que levantou os principais temas relativos à questão dos periódicos da área e 61 

orientou que os conselheiros façam circular os links nos seus programas. A Tesoureira 62 

reportou que o balanço de 2021 está em fase de finalização e será divulgado tão logo esteja 63 

pronto. Reportou que muitos programas estão pagando as anuidades que estavam em 64 

atraso. Falou, ainda, sobre o espaço exclusivo dos PPGs no site da associação, orientando 65 

que os programas façam os cadastros com os e-mails institucionais. Se os problemas de 66 

acesso continuarem, orienta que os programas solicitem os boletos diretamente pelo e-67 

mail da Tesouraria. A vice-presidente reportou que realizou reunião com os proponentes 68 

de GTs para explicar os procedimentos da Reclivagem que está em curso. E que as 69 

propostas deverão ser apresentadas ao conselho na reunião de maio de 2022. Após os 70 

informes da Diretoria, a reunião transcorreu com as seguintes decisões: Leitura e 71 

aprovação das atas das reuniões de 29/9/2021, 03/11/2021 e 01/12/2021 – Aprovada 72 

com 90,2% a favor e 9,8% de abstenções a ata da reunião de 29/9/2021. As demais atas 73 

serão apreciadas na próxima reunião do Conselho. Reclivagem: definição do número 74 

máximo de Grupos de Trabalho. Após análise e discussões sobre as implicações 75 

financeiras e logísticas, o Conselho aprovou aumentar o número de GTs para esta 76 

Reclivagem, com 39 votos favoráveis, 01 voto contrário e 01 abstenção. Após a 77 

deliberação sobre o aumento no número de GTs, em uma segunda votação, 75% dos 78 

Conselheiros votaram em aumentar para 24 GTs, 15% para 26 GTs e 10% para 22 GTs. 79 

Assim, nesta Reclivagem serão aprovados no máximo 24 Grupos de Trabalho. 80 

Aprovação dos valores das taxas de inscrição para o Encontro de 2022. Com 94,4% 81 

dos votos e 5,6% de abstenções, o Conselho aprovou os seguintes valores para as 82 

inscrições ao Encontro Nacional de 2022 a ser realizado na UFMA-Imperatriz: Inscrições 83 

- Período 1 - 25/04/2022 a 15/05/2022; R$ 250,00 docentes; R$ 150,00 discentes (já 84 

incluso workshop);R$ 50,00 ouvintes docentes; R$ 30,00 ouvintes discentes; R$ 60,00 85 



 
ouvintes discentes + workshops; R$ 40,00 workshops isolados (sem participação no 86 

restante do evento) - Inscrições - Período 2 - 16/05/2022 a 01/06/2022;R$ 500,00 87 

docentes; R$ 300,00 discentes (já incluso o workshop); R$ 50,00 ouvintes docentes; R$ 88 

30,00 ouvintes discentes; R$ 60,00 ouvintes discentes + workshops; R$ 40,00 workshops 89 

isolados (sem participação no restante do evento) - Encontro de 2023. A Diretoria 90 

solicitou aos Programas interessados em receber o próximo evento que apresentem suas 91 

propostas até a próxima reunião do Conselho, diante da necessidade de preparação para 92 

os editais das agências de fomento. Embora não tenha ocorrido votação, a maioria dos 93 

conselheiros que se manifestou na reunião mostrou-se favorável à retomada dos encontros 94 

presenciais já a partir de 2023. Calendário de reuniões do primeiro semestre de 2022. 95 

Por unanimidade, o Conselho aprovou o seguinte calendário para as próximas reuniões 96 

ordinárias: 28 de março de 2022, das 9h às 12h; 03 de maio de 2022, das 14h às 17h; 10 97 

de junho de 2022, das 14h às 17h. A Presidente encerrou a Reunião. Nada mais tendo a 98 

constar, eu, João José Azevedo Curvello, lavrei e subscrevi a presente ata. Brasília, 22 de 99 

fevereiro de 2022.  100 

 101 

_______________________________ 102 

João José Azevedo Curvello  103 

Secretário Geral 104 


