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ATA - 9a. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

Em 27 de dezembro de 2018, à Av. Lineu de Paula Machado, 826/804, 

Jardim Botânico, Rio de Janeiro, reuniram-se, às 10:00 horas, para sua 9a. 

assembleia geral ordinário, os seguintes associados (conforme assinaturas 

na Lista de Presença anexa): Manoel Marcondes Machado Neto, Marcelo Luiz 

Ficher, Leilane Goytacazes e Luiz Estevam Lopes Gonçalves. Cumprindo as 

disposições estatutárias, o diretor-presidente Manoel Marcondes Machado 

Neto presidiu e o diretor executivo Marcelo Luiz Ficher secretariou a A.G.O., 

abrindo os trabalhos para deliberação da seguinte  

 

PAUTA: 

 

1. Novas associações 

Em 2018, duas pessoas associaram-se ao O.C.I.: Renato Amorim e Renata 

Auxiliadora Ferreira. 

 

2. Novos colaboradores do portal 

- Camila Chisini e Paula Rego – com a coluna ‘Branding’ 

- Fernanda Lara e Romulo Orlandini – com a coluna ‘Com Tech’ 

- Gisela Monteiro – com a coluna ‘Design e Comunicação’ 

- Natalia Francisca – com a coluna ‘Educomunicação presente’ 

- Isabel Ferraro – com a coluna ‘Espaço interno’ 

- Hellen Elias – escrevendo sobre Cultura organizacional e diversidade 

- Ana Paula Arendt – assumindo a coluna ‘Terra à vista’  
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3. Novas parcerias institucionais 

- Centro Universitário FIAM-FAAM, de São Paulo (inaugurando o estágio 

supervisionado no E.C.I.-O.C.I.) e com a Profa. Cristiane Sambugaro 

assumindo o Boletim O.C.I na Rádio Mega Brasil Online). 

- UFSM/FW – Universidade Federal de Santa Maria / Campus Frederico 

Westphalen. 

 

4. Comunicação do diretor-presidente sobre sua participação em 

eleição em chapa ao Conferp 

Manoel Marcondes Machado Neto historiou o convite recebido para participar 

da chapa 02, de oposição ao Conferp (Conselho Federal de Profissionais de 

Relações Públicas), a campanha realizada e a vitória no pleito. 

 

5. Status do ‘5R INDEX’ 

Manoel Marcondes Machado Neto historiou sobre os últimos esforços para 

colocar comercialmente a inovação ‘Auditoria Funcional da Comunicação 

Organizacional para aferição do Índice de Transparência Ativa’ (AFCO-5R 

INDEX). Na hipótese de insucesso na obtenção de parceria com parceiro 

privado, provavelmente a inovação será lançada por uma parceria 

O.C.I./UERJ. Providências nesse sentido já foram encaminhadas. 

Leilane Goytacazes historiou os esforços de divulgação à época do 

Congresso Mega Brasil e seus desdobramentos até o presente – que ainda 

demandam tratativas dela junto a veículos da mídia (com possibilidades 

reais de espaço editorial). 

Luiz Estevam Lopes Gonçalves argumentou que as duas possibilidades são 

muito diferentes entre si e que isto se deve ao fato de que não se está 

priorizando outro tipo de lucro que não o social.  
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6. Projeto Eleições 2018 – relato 

O O.C.I., para manter a tradição que vem dos anos de 2014 e 2016, realizou 

uma adaptação da metodologia da pesquisa de 2016 (das eleições 

municipais) para o pleito de 2018, contemplando as eleições para governo 

estadual – no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. 

 

7. Apoio ao evento ‘ENCORP’ – relato 

O O.C.I. apoiou o evento promovido pelo Centro Universitário UniFAAT, de 

Atibaia, contando com a participação de seu diretor-presidente na mesa da 

primeira noite do mesmo.   

 

8. Assuntos gerais 

- Renata Auxiliadora Ferreira assume a coordenação do O.C.I. em Campinas 
– referendado 

- Juliana Vilas e Marco Rossi propugnados a associados beneméritos – 

referendado 

- Plano Trienal 2019-2020-2021 

  . Lançamento comercial da ‘AFCO-5R INDEX’ no primeiro semestre de 2019 

– referendado 

  . Realização de pesquisa relativa a discurso institucional nas eleições de 
2020 – referendado 

  . Propostas trazidas por Renata Auxiliadora Ferreira: Projeto 1 (Promoção 

do O.C.I. no ambiente digital) e Projeto 2 (Difusão do O.C.I. junto ao Ensino 
Médio) – referendadas  

Nada mais havendo a ser tratado, às 13:30 horas foi encerrada a A.G.O. 

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2018. 

 

Manoel Marcondes Machado Neto                                                                                                                                               
diretor-presidente 
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