Compós comemora uma década
de intercâmbio científico
Realizou-se, nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho de 2002, no Rio de Janeiro, o XI Encontro Anual da Compós, que fechou um ciclo e se caracterizou como o primeiro de uma segunda década de existência da entidade.
A Compós - Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação
em Comunicação Social foi fundada em 1991, em Belo Horizonte/MG.
Seu primeiro encontro anual se daria no ano seguinte, no Rio de Janeiro/
RJ (UFRJ, 1992). Os eventos seguintes teriam lugar, sucessivamente, em
Salvador/BA (UFBA, 1993), Campinas/SP (Unicamp, 1994), Brasília, DF
(UnB, 1995), São Paulo/SP (USP, 1996), São Leopoldo/RS (Unisinos,
1997), São Paulo/SP (PUC/SP, 1998), Belo Horizonte/MG (UFMG,
1999), Porto Alegre/RS (PUC/RS, 2000), Brasília/DF (UnB, 2001).
Os encontros têm ocorrido nas cidades-sede dos programas de
pós-graduação oficialmente reconhecidos pela Capes, que agora são estes
dezessete, com sua respectiva data de aprovação definitiva: USP (1972),
UFRJ (1972), UnB (1974), Umesp (1978), PUC/SP (1978), Unicamp
(1986), UFBA (1990), Unisinos (1994), PUC/RS (1994), UFRGS (1995),
UFMG (1995), UFF (1997), Cásper Líbero (1999) UTP (1999), UFPE
(2001), UERJ (2002) e Unip (2002).
A Compós reúne uma importante parcela da comunidade científica
da área de Comunicação. Seu encontro anual é um momento que propicia
aos pesquisadores a abertura de novas interfaces e um aprofundamento
dos estudos, facilitando o intercâmbio entre pessoas e temáticas e fortalecendo redes acadêmicas de interesse para o fomento de novas pesquisas.
As atividades desenvolvidas por seus doze grupos de trabalho contribuem decididamente para o crescimento da área de Comunicação no País.
Hoje a entidade é uma referência nacional em comunicação. A produção científica apresentada anualmente nos seus encontros tem sido uma
resposta consciente aos desafios apresentados pela sociedade da informação.
Integrar os vários programas brasileiros de pós-graduação em
Comunicação, dar-lhes visibilidade e foros de discussão democráticos,
estabelecer linhas e esforços conjuntos de ação para seu fortalecimento
perante as instituições de fomento e a sociedade como um todo – estes
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foram os focos que inspiraram a realização do primeiro encontro da
Compós, em 1992, e continuam vigentes até hoje.
A XI Compós foi marcada também pela aprofundada discussão
sobre a reclivagem, processo singular de avaliação bienal dos GTs, que
implica a dissolução formal de todos e nova proposição dos mesmos ou
de outros, bem como de temáticas, segundo normas específicas. Este
processo é potencializado e qualificado com a participação direta dos
programas de pós-graduação, dos coordenadores e integrantes dos GTs
atuais e dos antigos, assim como de professores e pesquisadores que
desenvolvem atividades na área da Comunicação.
O próximo encontro anual, conforme proposta apresentada e aceita em assembléia realizada no final do XI Compós, será no Recife
(UFPE), em junho de 2003.
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Pedagoga, doutora em Comunicação
Social pela Umesp, professora do Mestrado
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