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Ao primeiro dia do mês de agosto de dois mil e treze, às nove horas e dez 1 
minutos, na sala de reunião 312-3, do terceiro andar da torre 3 do Bloco A, do 2 
campus Santo André da Universidade Federal do ABC, deu-se início à segunda 3 
reunião da Comissão Assessora de Comunicação do CCNH (CAC-CCNH). 4 
Estiveram presentes: Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, Célio Adrega de 5 
Moura Júnior, Fernando D'Agostini Y Pablos, Marco Antonio Bueno Filho, 6 
Natália Pirani Ghilardi Lopes e Renato da Silva Correa, além da estagiária 7 
Patrícia Severiano Batista. A professora Marília de Mello Pisani justificou 8 
ausência. Informes: O servidor Renato Correa inicia a reunião informando que 9 
será publicada portaria com a substituição do professor Lúcio Campos Costa 10 
pelo professor Célio Adrega de Moura Júnior, o qual passará a representar a 11 
Física tendo o professor Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho como suplente. 1. 12 
Aprovação da ata da primeira reunião: O servidor Renato sugere aprovar a 13 
ata na próxima reunião, devido ao não comparecimento dos presentes na 14 
reunião anterior. A sugestão é acatada e as atas da primeira e da segunda 15 
reunião da CAC-CCNH serão aprovadas na próxima reunião. 2. 16 
Indicação/eleição de presidente da comissão: O Prof. Célio, que é 17 
conselheiro titular do Conselho do CCNH, candidata-se ao posto. Não há mais 18 
candidaturas. O servidor Renato sugere que se reúnam aproximadamente após 19 
quinze dias e realizem a eleição nesta data, pois o professor Célio só comporá 20 
a CAC-CCNH oficialmente após a publicação da nova portaria. A sugestão é 21 
acatada e a eleição para presidente ocorrerá na próxima reunião. 3. 22 
Recomendação da Política de Comunicação do CCNH: O servidor Renato 23 
exibe a versão da Política de Comunicação do CCNH na qual constam 24 
alterações sugeridas pelo professor Marco Antônio. Os presentes revisam o 25 
texto, fazendo as alterações em conjunto. O texto final da Política de 26 
Comunicação do CCNH é aprovado por unanimidade com algumas 27 
modificações. Fica decidido que o presidente da CAC-CCNH apresentará a 28 
política para a apreciação do ConsCCNH na sessão de 02 de setembro e que, 29 
para respaldar o relato do presidente no ConsCCNH os membros da CAC-30 
CCNH farão em sua próxima reunião uma discussão acerca dos principais 31 
pontos da política a serem apresentados. O Prof. Célio sugere que sejam 32 
indicados alguns pontos que possam contribuir para a comunicação, pois, 33 
desta forma, acredita que haverá participação dos docentes. O servidor Renato 34 
relata que como a CAC-CCNH foi criada pelo conselho, este pode ainda 35 
realizar alterações e modificar a política antes que ela seja publicada como 36 
uma resolução do Conselho do CCNH.  Comenta que com a aprovação do 37 
conselho, a partir das diretrizes da Política de Comunicação, será possível 38 
cobrar mais dos servidores, sendo preciso atentar-se a como isto soará na 39 
comunidade. 4 - Próximos passos da CAC: O servidor Renato informa que o 40 
representante discente de graduação não compareceu às reuniões e não 41 
justificou as ausências. O Prof. Adriano comenta que é importante ter um 42 
representante discente para saber a opinião deste público, o que contribuiria 43 
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para a satisfação de todos. O servidor Renato pondera ser preciso tomar uma 44 
posição quanto às ausências. Sem mais, o servidor Renato agradeceu as 45 
presenças na reunião e a encerrou às nove horas e quarenta e um minutos, 46 
deixando a próxima reunião marcada para o dia quinze de agosto de 2013. Do 47 
que para constar, eu, Patrícia Severiano Batista, lavrei a presente ata.  48 


