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ATA 8a. REUNIÃO DE TRABALHO 

Em 30 de dezembro de 2015, na Livraria Cultura, situada à Rua Senador 

Dantas, 45, último andar – salão de café, Centro, Rio de Janeiro, RJ, reuniram-

se, às 11:00 horas, para sua 7a. reunião de trabalho, cumprindo as 

disposições estatutárias, o diretor-presidente Manoel Marcondes Machado 

Neto, que a presidiu e secretariou, e o diretor executivo Marcelo Luiz Ficher, 

para deliberar sobre a seguinte  

 

PAUTA 

 

ITEM 1 - Campanha de Novos Associados 

Foi decidido que será implementada, a partir de 2016, uma nova 

campanha de novos associados. 

 

ITEM 2 - Análise de proposta (encaminhada ao portal OCI por Lara 

Pascom) de redução do valor de anuidade para estudantes 

Discutida e aprovada redução (desconto) – para estudantes – de 50% 

no valor da anuidade de associação à SEOCI, hoje fixada em R$ 180,00. 

Campanha para divulgação desta medida será posta em marcha em 

2016. Novo valor da anuidade para associados estudantes: R$ 90,00. 

 

ITEM 3 - Implementação de campanha de mobilização de recursos em 

ferramenta de ‘crowdfunding’ 

Foi já implementada - no portal ‘Kickante’ - a campanha “Seja Amigo do 

OCI”, com vistas à manutenção da entidade e de seus projetos. A 

divulgação desta campanha também será iniciada em 2016. 
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ITEM 4 - Entrada de voluntária 

Em e-mail particular enviado ao diretor-presidente, Lara Pascom 

declinou do voluntariado alegando razões pessoais.  

 

ITEM 5 - Programa “Melhores Monografias” 

A FACHA encaminhou suas melhores monografias. Com este material 

será dado início ao setor do portal que tornará disponível a usuários 

devidamente identificados pelo OCI (mediante inscrição gratuita mo 

portal) o texto (em PDF) destes trabalhos, somando-se aos da FACHA, 

monografias de outras IES. 

 

ITEM 8 - Assuntos gerais 

 

- Não houve 

 

Rio de Janeiro, 03 de novembro de 2015. 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                                               

diretor-presidente 
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