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Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e treze, às quinze horas e quinze 1 
minutos, na sala de reunião 312-3, do terceiro andar da torre 3 do Bloco A, do campus 2 
Santo André da Universidade Federal do ABC, deu-se início à primeira reunião da 3 
Comissão Assessora de Comunicação do CCNH. Estiveram presentes: Arnaldo 4 
Rodrigues dos Santos Júnior, Camila Sanches, Carolina Assumpção dos Santos, 5 
Graciela de Souza Oliver, Lúcio Campos Costa, Marco Antônio Bueno Filho, Renato 6 
da Silva Correa e Renato Rodrigues Kinouchi. O secretário-executivo do CCNH 7 
Renato Correa inicia a reunião relatando histórico do desenvolvimento da 8 
comunicação no CCNH. Expõe que houve um workshop no qual se discutiu a política 9 
de comunicação do CCNH e, a partir dele, resultaram dois encaminhamentos, sendo 10 
eles: a política advir do conselho de centro e a criação de uma comissão assessora 11 
para subsidiar o conselho a respeito. O servidor Renato passa a palavra para o diretor 12 
do centro. O diretor, prof. Arnaldo, agradece a presença de todos e relembra o início 13 
do projeto, relatando a motivação de todos para que tudo acontecesse, os caminhos e 14 
estratégias para sanar a má comunicação. Comenta que o planejamento havia sido 15 
feito desde quando assumiu o cargo de diretor e, atualmente, há evolução na questão. 16 
O diretor comenta também que a importância do projeto é baseada em como o centro 17 
deseja se comunicar, como a comunicação deve ser feita e relata as dificuldades que 18 
ocorrerão. Logo após, passa a palavra para Renato que prossegue a reunião exibindo 19 
a Resolução ConsCCNH Nº 03/2013, explicando a função da comissão. Exibe também 20 
a proposta apresentada pela EGC em 2012, denominada Política de Comunicação do 21 
CCNH/UFABC. O servidor Renato comunica que enviará a todos o documento, para 22 
análise e parecer desta política. Logo após, esclarece que a comissão terá o trabalho 23 
de analisar se as diretrizes da política estão sendo seguidas. Informa a necessidade 24 
da comissão indicar seu presidente. Sugere que os presentes pensem na questão 25 
para realizarem na próxima reunião uma eleição que defina o presidente. Informa que 26 
ficará à disposição para eventuais dúvidas. Lembra que é preciso definir uma data 27 
para a próxima reunião. Relata que o prazo para o parecer da comissão ser dado é até 28 
o dia cinco de agosto e, caso necessário, poderão solicitar mais prazo. Conclui que a 29 
primeira tarefa a cumprir será a de analisar a política e eleger o presidente. A reunião 30 
fica agendada para o dia primeiro de agosto, sendo que neste dia, ocorrerá a eleição. 31 
Sem mais, o servidor Renato agradeceu as presenças na reunião e a encerrou às 32 
quinze horas e quarenta e dois minutos. Do que para constar, eu, Patrícia Severiano 33 
Batista, lavrei a presente ata. 34 


