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Resumo 
O cenário atual no mundo do trabalho nas organizações, incluindo as escolares, trouxe novos 

desafios a todos os envolvidos, como união de esforços para alcançar a competitividade e 

qualidade do serviço, o que pode ser atingida por meio da comunicação interna comprometida 

com os resultados. Este estudo tem como tema a ineficiência da comunicação interna dos 

servidores de instituições escolares, tendo o Colégio Municipal Themis de Almeida Vieira 

localizado na cidade de Volta Redonda (RJ) como objeto de estudo, verificando a qualidade e 

eficiência da comunicação interna com a eficiência do trabalho de seus servidores, bem como 

o atendimento ao público externo. As informações obtidas foram a insatisfação dos 

colaboradores quanto à comunicação interna da instituição de ensino. 

 

Palavras-chave: Organização; Instituição escolar; Comunicação interna.  

 

 

1 - Introdução 
 

            Foi grande o avanço tecnológico das últimas décadas, principalmente em relação às 

mídias sociais, onde se expõem opiniões e comentários sobre determinada pessoa e serviço. 

Diante desse avanço, o serviço público acompanhando esta evolução buscou dar boa 

qualidade de serviço e atendimento aos seus usuários, prestação de conta dos impostos 

recebidos e manutenção de serviços à população. 

 Entre as relações sociais, ganhou força a comunicação praticada nas organizações, 

incluindo a escolar, constituindo num elemento essencial de qualidade de serviços e 

atendimento.  

 No momento atual, com a crescente procura por serviços públicos, empresas e 

instituições públicas visam atender ao seu público e melhorar a qualidade de trabalho dos seus 

servidores com metas, eficiência, aprimoramento contínuo e, principalmente, qualidade de um 

serviço público. 

 Neste contexto, questiona-se como se dá a comunicação interna do Colégio Themis 

para melhorar a qualidade na prestação de seus serviços? 

 Este estudo tem por objetivo analisar a comunicação interna do Colégio Municipal 

Themis de Almeida Vieira localizado na cidade de Volta Redonda (RJ), verificando a 

qualidade e eficiência da comunicação interna com a eficiência do trabalho dos servidores, 

bem como o atendimento ao público externo. Procurou-se traçar os pontos fortes e fracos 

apresentados pela comunicação interna e traçar melhorias que promovam a sua eficiência.  

 Para alcançar o objetivo proposto, alguns itens foram traçados, como fazer uma 

apresentação do caso utilizando a Matriz Swot, expor referencial teórico sobre a necessidade 
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da comunicação tanto na vida social como na organizacional, incluindo a comunicação no 

ambiente escolar, além de traçar um diagnóstico e plano de ação. 

 Um estudo sobre o tema torna-se relevante, tanto para entender a habilidade de se 

comunicar, como para determinar a quantidade e espécie de comunicação necessária para 

determinado objetivo organizacional, de modo que seja clara e efetiva. 

 Para elaboração deste estudo, utilizam-se por referencial teórico autores como 

AZEREDO (2011, p. 1), que entende a comunicação como “um meio de troca de informações 

que, mal interpretadas, poderão causar sérios prejuízos financeiros, desencontros de execução 

de tarefa assim como constrangimento pessoal e organizacional.” 

 Para CURVELLO (2012, p. 13, sic), a comunicação interna possui papel estratégico 

dentro das políticas administrativas, visando “aproximar e integrar os públicos aos princípios 

e objetivos centrais da empresa”  

 ANDRADE et al (2007, p. 33) entende que a comunicação serve para “aprimorar e 

padronizar os meios de comunicação existentes e criar outros que permitam a efetiva 

comunicação interna e da escola com as famílias e outras instituições da comunidade.” 

 Este projeto inicia-se com breve introdução sobre o tema proposto. Em seguida faz 

apresentação da escola, expõe sobre comunicação organizacional, incluindo a escolar, para, 

então, apresentar possíveis melhorias na comunicação interna dos servidores do Colégio 

Themis.    

 

2 - Apresentação do Caso 
 

 O Colégio Professora Themis de Almeida Vieira foi fundado em 06 de junho de 1973, 

cuja autorização de funcionamento ocorreu pelo parecer número 372/73, de 26/02/1973, do 

CEE/RJ, mantenedora vinculada à filial FEVRE (Fundação Educacional de Volta Redonda), 

instituída pela Deliberação n. 919, de 29 de abril de 1968, com a denominação de Colégio 

Municipal Prefeito Nelson Gonçalves, funcionando inicialmente no Grupo Escolar Bahia, no 

bairro Minerlândia. 

 A partir de 1978, passou a denominar-se Escola Professora Themis de Almeida Vieira. 

O colégio recebeu este nome em homenagem à professora Themis, pois foi a primeira 

professora no município de Volta Redonda. 

 Em prédio próprio, situa-se à Rua Oswaldo Aranha, número 295, bairro Conforto. 

Conta com estrutura predial de três andares. Comporta 689 alunos, dois turnos, manhã e tarde, 

conforme mapa estatístico de frequência da FEVRE (julho 2017), distribuídos em 23 turmas 

do sexto ao nono ano.  

 A equipe de funcionários é composta por 27 funcionários, sendo: um diretor geral; 

dois adjuntos, um matutino e um vespertino; quatro orientadores pedagógicos, dois no turno 

matutino e dois no vespertino; uma cozinheira; quatro disciplinários distribuídos dois por 

andar; sete serventes; quatro vigias distribuídos um em cada turno de 12 horas e com folgas 

de 36 horas; cinco auxiliares administrativos, distribuídos três na secretaria e dois na 

mecanografia /Xerox; e, uma secretária. 

 Observou-se que na escola pesquisada é constante o refazer de tarefas, conflitos entre 

pessoas do mesmo cargo e/ou departamentos. Eventos, como reuniões de pais e conselhos de 

classe, muitas vezes não chegam ao conhecimento de todos que fazem parte do ambiente 

escolar, não sendo possível dar satisfação ao público externo, gerando insatisfação do mesmo. 
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 Verificou-se que existe sobrecarga ou ineficiência de serviços, que não seguem uma 

estrutura burocrática, tanto na sua execução como na sua decisão. 

 De acordo com Bastos (2018, p. 1), o termo SWOT significa em inglês strengths 

(forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças). Esta 

metodologia é utilizada para analisar o ambiente interno (forças e fraquezas) e externo, 

(ameaças e oportunidades) do negócio de uma organização.  

 As forças referem-se às vantagens que a empresa tem em relação aos concorrentes. 

Fraquezas são as aptidões que interferem ou prejudicam o negócio da empresa. Ameaças 

dizem respeito às forças que vem de fora da organização e que podem afetar seu 

funcionamento. Oportunidades, também vinda do ambiente externo, são as forças que 

influenciam positivamente a empresa. 

 Dentro da Matriz SWOT, pode-se representar os ambientes internos e externos da 

Escola Themis, conforme demonstrado no Quadro 1: 

 Quadro 1 - Matriz SWOT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Fonte: Adaptado de Paulillo, 2018, p. 4. 

 

 

 Pela análise SWOT, o Colégio Themis pode sanar as fraquezas, como o conflito entre 

os departamentos, e aproveitar suas forças, como solidez financeira e ótima localização, no 

intuito de superar as ameaças e aproveitar as oportunidades. 

 

 

Strengths (forças) 

- bons profissionais, como 

professores, disciplinários, 

entre outros. 

- dispõe de material de 

trabalho, tanto de secretaria 

como educacional. 

- solidez financeira. 

- localização excelente. 

 

 

Weaknesses (fraquezas) 

- conflitos entre 

departamentos. 

- má imagem da escola, 

pela falta de organização 

de sua estrutura humana. 

 

 

 

Opportunities (oportunidades) 
- alunos interessados em 

aprender. 

- comunidade escolar com 

grande interesse participativo. 

 

 

Threats (ameaças) 

- perda de professores e/ou 

funcionários pela falta de 

comunicação para 

execução de tarefas. 

- não satisfação da 

comunidade escolar, pela 

falta de informações sobre 

acontecimentos escolares, 

como reuniões de pais. 
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3 - A Necessidade da Comunicação na Vida Social e Organizacional 
 

  A comunicação é algo primordial no ser humano. No decorrer dos anos, com a 

evolução humana e a mudança cultural mundial, a comunicação vem se tornando algo 

imprescindível nas organizações 

 A palavra comunicação, segundo Hohlfeldt, Martino e França (2011, p.12), vem do 

latim Communicatio, que tem o significado de reunião e atividade realizada em conjunto. 

 Conforme Bordenave (1982, p. 24), os homens primitivos já utilizavam a comunicação 

como meio de sobrevivência entre eles, através de combinações de grifos na parede, 

colocação de pedras no caminho, ou por outros elementos que serviam para avisar sobre 

determinada área de perigo, e mesmo para demarcar o território. 

 Vê-se que desde os tempos primários, a necessidade de se comunicar é uma questão de 

sobrevivência humana. O mesmo ocorre em relação à organização, em que a comunicação 

vem da necessidade de tornar os funcionários integrados e informados com os acontecimentos 

e propósitos da empresa, fundamental para uma boa gestão e competitividade. Uma 

comunicação clara permite que os colaboradores tornem-se parte da organização, fieis a ela, e 

sintam que a mesma se preocupa e valoriza sua contribuição. 

 Para Tiburcio e Santana (2017), a comunicação interna é importante em todos os 

meios hierárquicos como um instrumento da administração estratégica, é uma questão de 

sobrevivência organizacional. Com a evolução cultural, o trabalho em equipe precisa ser 

incentivado com uma postura de empatia e cooperação, eliminando, assim, os afastamentos e 

as falhas na comunicação. 

 

3.1 Comunicação Organizacional 

 

 Para Pinheiro (2010, p. 31), a comunicação é uma importante ferramenta dentro e fora 

do meio organizacional, pois “agrega bons relacionamentos interpessoais, troca de 

informações entre colaboradores e departamentos, promovendo maior valor profissional e 

aprendizado entre eles, e um aumento das redes de contatos, o chamado networking.” 

 Clemen (2005, p. 12) afirma que “comunicação interna é um meio motivacional para 

os funcionários e de aumento de produtividade para a organização, pois os integram aos 

valores, missão e objetivos da empresa”. Faz com que os colaboradores se sintam parte 

atuante no desenvolvimento da organização. 

 Para Tiburcio e Santana (2017), os gestores devem utilizar a comunicação e aplicar 

aos colaboradores, para que o ambiente organizacional tenha eficácia e a empresa possa se 

desenvolver. A empresa deve oferecer um ambiente favorável tanto a produtividade como ao 

desempenho de seus colaboradores, impedindo, deste modo, qualquer obstáculo que impeça a 

transmissão correta da informação. 

 A comunicação entre os membros de uma organização, seja de um mesmo 

departamento ou departamento distinto, leva, segundo Curvello (2012, p. 9), a uma facilidade 

de relação com seu público externo e em lidar com mudanças no cenário em que atua, se 

adaptando com melhor facilidade. 
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3.2 A Comunicação no Ambiente Escolar 
 

 No cenário atual, percebe-se uma alteração no modo de relacionamento entre as 

organizações públicas e a população, que exige melhor atendimento e prestação de serviços 

com mais qualidade. Segundo Gerzson e Müller (2009), em se tratando de comunicação 

pública, a população clama por mais práticas democráticas, direcionadas a cada caso e não de 

maneira geral. 

 Também, no mundo atual, novos anseios marcam o modo de agir das organizações 

públicas, bem como das privadas, exigindo nova gestão com foco nas necessidades de seu 

público. Entre os anseios, Marson, Mayer e Nogueira (2012) mencionam a modernização dos 

sistemas de gestão para atender às necessidades destas organizações  

 A transparência das contas públicas e a mudança na mentalidade para uma gestão 

voltada ao público organizacional fazem com que a população exija cada vez mais que a 

organização pública ofereça serviços de qualidade. Neste contexto, a comunicação vem 

apresentando uma constante evolução, buscando novas técnicas, consultorias externas, 

visando à melhora e eficiência dos serviços prestados à população, dando mais transparência 

na utilização de recursos da administração pública. 

 De acordo com a Escolaweb (2018), no ambiente escolar, a comunicação é 

fundamental para o trabalho em equipe, pois interliga os vários setores da escola, aumentando 

a articulação e parceria entre seus colaboradores (docentes, funcionários e gestores). A 

comunicação também é importante para o trabalho pedagógico dos professores, uma vez que, 

por meio dela, verificam-se possíveis deficiências na aprendizagem de certos alunos de forma 

a definir melhor estratégia de ensino. 

 Durante o ano letivo, as informações vão se transformando, pois não são estáticas, ou 

seja, elas mudam de acordo com dos dados históricos dos alunos, ou adaptação no 

planejamento dos docentes e, ainda, novas decisões. 

 Deste modo, a comunicação é essencial para que todos os envolvidos com a escola 

estejam informados sobre rendimento dos alunos, por exemplo, se a queda de notas é geral ou 

pontual, quais matérias, para as tomadas de decisão dos diretores, entre outros assuntos. 

 A participação dos pais ou responsáveis na aprendizagem motiva e aumenta o 

rendimento escolar do aluno, tendo nos canais de comunicação uma ferramenta que auxilia a 

família a participar das atividades propostas pela instituição escolar, informando-a sobre 

projetos e eventos escolares. 

 

4 - Diagnóstico 

 

4.1 A necessidade de Comunicação no Colégio Themis 

 

 Algumas falhas são constatadas em determinados serviços, como o de vigilância e 

portaria, que são o primeiro grau de contato com o público externo, com a secretaria e 

disciplina, tendo como consequência gargalos em algumas tarefas e uma visão negativa da 

canalização de informações aos usuários dos serviços educacionais. 

 O problema vivido pelos funcionários no colégio Themis, como a falta de 

comunicação entre setores, vem acarretando grandes transtornos internos e externos, como:            
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1- ineficiência na realização das tarefas, pelo fato de a ordem para sua execução não 

ser passada pelo seu superior (diretor), e sim por pessoas da mesma estrutura hierárquica, 

gerando conflitos;  

2- tarefas que a direção tinha informação com antecedência mas que foram passadas 

de última hora, gerando sobrecarga de trabalho e atraso em outras tarefas de responsabilidade 

do setor; 

 3 - insatisfação de pais de alunos que não conseguem informação de forma clara, 

objetiva e rápida sobre determinados eventos que acontecerão na escola, como horário de 

saída do aluno, de reunião de pais, entre outros eventos pelo fato de o funcionário não ter sido 

informado para passar aos pais;  

4 - desmotivação dos servidores, que se sentem excluídos de determinados assuntos e 

eventos que ocorrem na escola. 

 A falta de uma estrutura burocrática para executar determinados serviços fica a 

desejar, principalmente os trabalhos de gestão de pessoas e de conflitos internos que deveriam 

ser feitos pela direção escolar, que, na maioria das vezes, está ocupada tratando de assuntos 

pedagógicos, atendendo a pais de alunos, ou não se encontra disponível no momento. 

 Neste contexto, a comunicação seria o alicerce para melhorar a eficiência, ou seja, 

promoveria menos tempo desperdiçado, agilizaria o tempo gasto por pais de alunos para 

resolver problemas de menor porte, melhoria a imagem do colégio. Também promoveria a 

criatividade e a autonomia dos seus colaboradores em resolver problemas rotineiros, como: 

horário de saída de turma, dias e horários de reunião de pais, vagas disponíveis para 

matrícula, aluno e turmas que estão autorizadas a saírem mais cedo, eventos que acontecerão 

no colégio, turma extra de reforço para entrar no colégio fora do seu horário, entre outros. 

 Uma comunicação falha ou com interferência pode levar à ineficiência dos 

funcionários e sua desmotivação, falta de prestigio do colégio perante o público externo, 

desperdício de materiais e de tempo por parte da direção e funcionários. 

 Como forma de avaliação foi utilizada a pesquisa exploratória e o levantamento de 

dados, os quais foram coletados entre os dias 20 a 24 de novembro de 2017, nos 

departamentos de vigilância e portaria, cantina, cozinha, limpeza, secretaria, mecanografia, 

disciplina e biblioteca. 

 Em um plano inicial realiza-se uma pesquisa de campo com 18 servidores de 

diferentes setores do Colégio Themis de Almeida. A comunicação é avaliada através de um 

questionário, escolhido por ser um método quantitativo de melhor eficiência na coleta de 

dados e rapidez na obtenção dos resultados. 

 Deixa os funcionários menos expostos, por se um modelo de avaliação de múltipla 

escolha e não discursiva, sendo que no modelo discursivo os mesmos podem se sentir 

retraídos em expor suas opiniões por uma possível retaliação dos chefes. 

  

Quadro 2 - Distribuição dos entrevistados por área, obtida na pesquisa de opinião quanto à  

                   comunicação interna da instituição  

 

 Muito bom Bom Ruim Muito Ruim 

Cozinha  1   

Vigia/Portaria   1 2 

Mecanografia   2  
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Cantina   1  

Limpeza  1 1 2 

Disciplina  1 1 1 

Biblioteca   1  

Secretaria  2 1  

 
Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2018) 

 

 

Gráfico 1- Avaliação quanto à satisfação da comunicação interna 

 

 
 
                    Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2018) 

 

 

Quadro 3 - Respostas em números obtidas na pesquisa de opinião quanto aos efeitos da falha  

                  da comunicação interna da instituição  

 

Perguntas Respostas 

 

Quantidade de 

servidores que 

optaram por cada 

resposta 

 

 

Quais consequências a 

falta ou ruídos na  

comunicação interfere ou 

pode interferir  no seu 

desempenho profissional? 

 

Não interfere em nada 0 

Atraso nas tarefas 12 

Lentidão na realização das tarefas 7 
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No seu setor de trabalho o 

que a falta de 

comunicação acarreta 

 

Não acarreta em nada 2 

Perda de materiais 4 

Sobrecarga de trabalho 13 
 

A falta de comunicação 

faz você exceder a sua 

jornada de trabalho? 

 

 

Sim 16 

Não 3 
 

 

Se a resposta foi sim, em 

até quantas horas 

semanais? 

 

 

1 a 3 5 

3 a 6 3 

6 a 9 11 

mais de 9 horas extras semanais 0 
 

 

Quais os meios de 

comunicação seriam mais 

eficientes no seu setor de 

trabalho?   

 

Intranet 2 

E-mail 4 

Mural 5 

Ramal entre setor 8 
 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2018) 

 

De posse desses dados pode-se ter uma visão de quais setores estão sendo mais 

vulneráveis a problemas da falta de comunicação ou ruídos, e com isso poder traçar um plano 

para solucionar esse entrave. 

 

5 - Plano de Ação 

 

Quadro 4 - Plano de ação para implantar um canal eficiente de comunicação  

Passos Detalhes 

 

O que será feitos? 

Implantar  quadro de aviso para uso coletivo, instalação de 

interfones e e-mail em cada setor da organização   

Por quê? Para melhorar a comunicação entre setores  

 

Onde será feito? 

O quadro de aviso será colocado na proximidade do registro de 

ponto dos funcionários, os interfones e e-mail serão 

direcionados para cada setor  

 

Quem irá fazer? 

A instalação do quadro de aviso e dos interfones será executada 

pela Secretaria de Obra da prefeitura de Volta Redonda, o        

e-mail será criado pela secretaria escolar.  

 

Quando será feito? 

A execução das tarefas será feita nos dias 07-06-2018 com 

previsão de termino para o dia 12-06-2018 
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Como será feito? 

 

. Primeira etapa:  iniciado no dia 07-06-2018 pela Secretaria de 

Obras de Volta Redonda. Será fixar o quadro de aviso próximo 

ao ponto de registro, tarefa com duração de 1 hora.  

. Segunda etapa: iniciado no dia 07-06-2018  pela Secretaria de 

Obra de Volta Redonda e com término previsto para o dia 12-

06-2018. Serão instalados os interfones nos setores; para isso há 

a necessidade de passar os cabos telefônicos dentro dos 

eletrodutos de pvc em cada departamento juntamente com os 

telefones e a instalação do ramal de PABX na sala da direção. 

.Terceira etapa: iniciado no dia 07-06-2018 pela secretaria 

escolar. O registro das contas de e-mail para cada setor 

 

 

 

Quanto irá gastar? 

 Custo de  materiais: um PABX de 12 ramais com custo de  

R$699,00, 120 metros de cabo de telefone com custo total de 

R$94,00, 10 telefones com custo total de R$230,00 e um 

quadro brando 80X60 cm com custo de R$50,80. Totalizando 

R$1.073,80. 

Não houve custo com mão de obra, pois a prefeitura de Volta 

Redonda cedeu o seu corpo técnico e de manutenção para 

execução das tarefas.  

A criação dos e-mails não teve custo, pois foi feito em um 

servidor gratuito, o gmail.  
 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2018) 

 

 Mediante estudo e dados apresentados sobre problemas na comunicação interna da 

organização, foi adotado um plano de melhoria na comunicação interna do Colégio Themis, 

tendo como foco menor custo somado a grande eficiência; foi executado pela direção do 

colégio, em parceria com a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras de Volta Redonda, 

a compra e instalação de um quadro de avisos na proximidade do ponto de registro de 

presença, onde os funcionários dos diversos departamentos que tiverem interesse podem se 

comunicar com todos os setores do colégio, de forma rápida e prática; e-mail para cada setor, 

que servirá para envio de documentos e comunicação restrita entre eles; instalação de 

interfones em cada setor, visando comunicação restrita entre setores e tendo como objetivo o 

caráter de urgência; e, reuniões mensais entre a direção geral, diretores adjuntos, todos os 

departamentos, tendo como foco a interação entre colaboradores e a publicação de eventos 

presentes no mês. 

 Conforme se observa no fluxograma, os canais de comunicação: 
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Quadro 5 - Fluxograma da comunicação interna 

 

 

  

 
 
                     Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2018) 

 

 

6 – Conclusão 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a comunicação interna do Colégio Municipal 

Themis de Almeida Vieira, verificando a qualidade e eficiência da comunicação interna com a 

eficiência do trabalho dos servidores, bem como o atendimento ao público externo. 

             Verificando que sem comunicação interna eficaz, a escola não consegue alcançar seus 

objetivos, tampouco lidar com assuntos corriqueiros, como interação com os pais. 

 A comunicação interna é considerada vital para que as instituições escolares sejam 

reconhecidas, obtenham sucesso e mantenham seus servidores concentrados no mesmo 

objetivo, lealdade e produtividade, da força de trabalho unida. 

 Em relação ao Colégio Themis, nota-se que existe falha na comunicação interna, 

provocando diversos problemas de gestão e funcionamento inadequado da escola. Entretanto, 

pelo estudo, foram traçados planos de ação para superar tais dificuldades e atingir a qualidade 

dos serviços prestados. 
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 Algumas dificuldades foram encontradas no decorrer deste estudo, a maior parte em 

relação a informações obtidas, que muitas vezes, não estavam de acordo com a realidade do 

ambiente escolar, como por exemplo, o trabalho em equipe. 

 Sugere-se como estudo futuro, a comunicação interna e sua relação com a comunidade 

escolar externa. 
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ANEXO 

 

 Questionário de avaliação da comunicação no colégio Themis de Almeida Vieira  

 

Nome :  

Função:  

 

1- Como você avalia a comunicação interna do colégio?  

(   ) Muito boa    (   )  bom    (   )   ruim    (   ) muito ruim  

 

2- Que meios de comunicação você utiliza para se comunicar com funcionários do seu setor 

ou com os demais?   

(   ) intranet  (   ) mural  (   ) memorando (   ) verbal  

 

3- Quais consequência a falta ou ruídos na comunicação interfere no seu desempenho 

profissional?  

(   )  Não interfere em nada  (   ) Atraso nas tarefas     (   ) Lentidão na realização das tarefas  

 

4- No seu setor de trabalho o que a falta de comunicação acarreta?  

(   )  Não acarreta nada   (   ) Perda de materiais    (   ) Sobrecarga de trabalho       

 

5- A falta de comunicação faz você exceder a sua jornada de trabalho ?  

(   ) Sim    (   ) Não  

 

6- Se a resposta foi sim, em até quantas horas semanais ?  

(   ) 1 a 3  (   )  3 a 6   (   )  6 a 9   (   )  mais que 9 horas extras semanais  
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7- Em sua opinião o que deve ser feito para melhorar a comunicação?  

(   ) quadro de aviso    (   )  jornal interno    (   )   ramal ou intranet entre setores  

 

8- Você tem sugestões para melhorar a comunicação interna do Themis?  

(   ) sim   (   ) não  

Se sim, coloque a sua opinião:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Observações: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  

 


