ATA 10a. REUNIÃO DE TRABALHO
Em 14 de março de 2016, na sede da Sociedade Educativa Observatório da
Comunicação Institucional, situada à Rua República do Líbano, 61 – grupo
809, parte, Centro, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-se, às 08:30 horas, para
sua ‘10a. reunião de trabalho’, cumprindo as disposições estatutárias, o
diretor-presidente Manoel Marcondes Machado Neto, que a presidiu e
secretariou, a diretora adjunta Marcia Cáceres e – à distância – o sócio
benemérito do OCI, Luiz Estevam Lopes Gonçalves, para deliberar sobre a
seguinte
PAUTA ÚNICA
Planejamento trienal (2016-2017-2018) da Sociedade Educativa
Observatório da Comunicação Institucional
Foi concluída dinâmica de grupo iniciada na 9a. reunião, anterior,
com vistas ao planejamento trienal da entidade.
Pensando em nosso futuro, listamos as seguintes iniciativas:
1 - Ativação – ideal – da seção ‘Melhores Monografias’ em andamento
(2016)
2 - Continuidade – ideal – da pesquisa sobre discurso institucional
dos partidos políticos brasileiros (2016)
3 - 12a. edição – ideal – do livro "Introdução ao Direito na
Comunicação" (incluindo novas DCNs para JOR e RP + nova lei do
direito de resposta)
4 - Campanha de novos associados (com ênfase aos estudantes,
agora com desconto de 50% na anuidade)
5 - Campanha de novos embaixadores-correspondentes nos demais
estados do Brasil (e suas respectivas IES)
6 - Campanha para entrada de novos colaboradores produtores de
conteúdo para o Portal OCI
7 - Novo "road show" em busca de apoiadores institucionais
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8 - Área internacional em marcha (junto a países lusófonos e
entidades internacionais de fomento à cidadania, transparência,
democracia, governança, relações públicas)
9 - Lançamento efetivo – em 2016 – do OCI como certificador da
transparência a partir da Auditoria do Fluxo da Comunicação + Índice
de Transparência Ativa (5R INDEX - Active Transparency Scale)

Ficou decidido, como formais, os seguintes projetos e iniciativas, a título de
planejamento trienal:

2016
Atividades de rotina
- Manutenção do portal
- Manutenção dos contatos com Instituições de Ensino Superior
- Manutenção da campanha de novos associados
Grande(s) atividade(s)
- Lançamento seção ‘Melhores Monografias’
- Ativação para venda da primeira edição do livro ‘Introdução ao Direito na
Comunicação’
Estratégia para 2017
-Trabalhar a décima-segunda edição do livro ‘Introdução ao Direito na
Comunicação’

2017
Atividades de rotina
- Manutenção do portal
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- Manutenção dos contatos com Instituições de Ensino Superior
- Manutenção da campanha de novos associados
Grande(s) atividade(s)
- Lançamento 12a. edição do livro ‘Introdução ao Direito na Comunicação’
Estratégia para 2018
- Trabalhar as comemorações de 5 anos do OCI

2018
Atividades de rotina
- Manutenção do portal
- Manutenção dos contatos com Instituições de Ensino Superior
- Manutenção da campanha de novos associados
Grande(s) atividade(s)
- Comemorações dos 5 anos do OCI – de 01/02 a 11/11
- Lançamento do livro sobre Responsabilidade Social Compartilhada, de
Denise Rugani Topke
Estratégia para 2019
- Não houve deliberação sobre.
Rio de Janeiro, 14 de março de 2016.

Manoel Marcondes Machado Neto
diretor-presidente
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