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FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA 

CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL 
ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA 

 
PROJETOS E AÇÕES | 2018 

RESUMO EXECUTIVO 

Em 2018 comemoram-se os 160 anos da Revista Espírita e os 150 anos de 
lançamento do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, ambos de 
Allan Kardec.  A Revista Espírita é um marco nas ações da comunicação social espírita 
considerada ao mesmo tempo um laboratório de ideias e um veículo de apresentação do 
Espiritismo. O livro a Gênese, realiza uma minuciosa avaliação do conceito de fluidos1, 
conforme apresentado pelo Espiritismo, e o aplica em diferentes contextos para explicação e 
entendimento de diferentes fenômenos.  

Para marcar as comemorações de lançamento destas obras, propõe-se a 
realização de um grupo de ações pela Área da Comunicação Social Espírita (ACSE) das 
federativas estaduais.  

Além das ações comemorativas das efemérides de A Gênese e da Revista Espírita, 
propõe-se um projeto de implantação de uma Rede Coordenada para a Difusão da Mensagem 
Espírita, como um projeto de criação do modelo de Rede nas ações da ACSE.  

O segundo projeto estratégico para 2018 é de formação continuada e de 
aperfeiçoamento para os colaboradores da ACSE junto das federativas, visando atender às 
demandas necessárias para o desempenho das funções evangelizadora, integradora e 
midiática da ACSE.  

O terceiro projeto pretende realizar um encontro entre a executiva do Conselho 
Federativo Nacional (CFN), os representantes da federativas com vistas ao estabelecimento de 
diretrizes para a função integradora e evangelizadora da ACSE em face de suas 
responsabilidades na difusão da mensagem espírita e dinamizadora da comunicação entre os 
trabalhadores do movimento espírita.  

Apresenta-se a pauta aprovada pelo CFN 2017 para as discussões nas reuniões da 
ACSE nas Comissões Regionais em 2018 e as datas de realização de cada uma das reuniões.  

O presente documento tem caráter dinâmico e deve ser atualizado ou ajustado 
para o melhor atendimento da atuação da ACSE, conforme a necessidade se apresente.  

 

 

                                                 
1
 A palavra “fluido” era utilizada por Kardec como sinônimo de um estado dinâmico da matéria, em oposição ao caráter 

estático da substância material.  
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PROJETO 01  

IMPLANTAÇÃO DA “REDE COORDENADA” PARA A  

DIFUSÃO DA MENSAGEM ESPÍRITA 

INTRODUÇÃO 

O trabalho colaborativo é um espaço de aprendizagem e aprimoramento dos 

potenciais de serviço que trazemos, tanto no plano individual quanto coletivo. A 
implantação de uma Rede Coordenada para a difusão da mensagem espírita pretende 

criar modelos e instrumentos para a execução de trabalhos colaborativos de modo a 
fortalecer a ação da ACSE no território nacional e, virtualmente, no âmbito 
internacional pela atuação nos canais mediáticos da internet. 

O projeto possibilitará a integração e a colaboração entre os diferentes agentes da 

ACSE das entidades federativas estaduais, de modo a coordenar campanhas de divulgação, 
ações culturais, promoção de ações nacionais e atuação conjunta nas Redes Midiáticas.  

OBJETIVOS 

● Criar mecanismos de colaboração entre as áreas de CSE visando a 
difusão coordenada de eventos, campanhas e ações relacionadas 
ao movimento nacional e de seu interesse. 

● Implantar modelos interativos e colaborativos de trabalho fortalecendo e 

ampliando a solidariedade, a integração e o compartilhamento na 

elaboração e execução de ações relativas à ACSE. 
● Criar estruturas de trabalho para três classes de ações de comunicação: 

(a) Registrar; (b) Difundir e (c) Interagir. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

1. Identificar modelos de trabalho colaborativo  

2. Exercitar o desenvolvimento de ações coordenadas no âmbito nacional 
3. Desenvolver ações de promoção de temas de enlevo (Amor, Paz, Caridade, 

Justiça, Otimismo, Espiritualidade, etc) relacionados ao pensamento espírita sob 

a coordenação das regionais e com objetivo de testar o modelo de 
coordenação colaborativa de campanhas com iniciativas de cada regional. 

4. Definir um espaço de colaboração virtual para a criação e desenvolvimento de 

atividades conjuntas da Rede Coordenada para a difusão da mensagem espírita. 
5. Equipar núcleos de comunicação para três classes de eventos de 

comunicação: 
● Eventos de Registro -  para disseminação futura; 
● Eventos de Difusão -  para transmissão simultânea: e 

● Eventos de Interação - que devem permitir interação entre 
participantes em diferentes localidades durante a sua 
transmissão. 

 

CRONOGRAMA PARA O PROJETO 01 - REDE COORDENADA 

A definir em reunião específica com os Coordenadores Regionais  

 

ATIVIDADES PLANEJADAS 
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JAN FEV MAR 

  
 

  
 

  
 

ABR MAI JUN 

  
 

  
 

  
 

JUL AGO SET 

  
 

  
 

  
 

OUT NOV DEZ 
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PROJETO 02 

FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO  
PARA OS TRABALHADORES DA ACSE 

INTRODUÇÃO 

O modelo de trabalho da ACSE exige uma nova mentalidade que veja nas 
atividades da área um veículo de transformação da mentalidade moderna através da 
mudança do pensar, do sentir e do agir à luz do Conhecimento Espirita e utilizando-se de 
mídias e conteúdos de caráter espírita. Para tanto é necessário o desenvolvimento de um 
programa de formação e aperfeiçoamento para trabalhadores da ACSE. 

As ações a serem desenvolvidas no programa 2018-2028 exigem que se pense em 
uma nova Arquitetura de Informação que possibilite a aliança entre os fatores de 
Manifestação, Forma, Contexto e Significado na construção de elementos de comunicação 
para a promoção da Doutrina Espírita e formação da mentalidade cristã. 

OBJETIVOS 

● Preparar Suplementos para o Documento Orientação ao Trabalho da 
Comunicação Social Espirita (ampliar as fundamentações doutrinárias, 
diretrizes estratégicas, conteúdos on-line, revisão de datas do Plano de 
Trabalho do Movimento Espírita, revisão e ampliação de terminologias); 

● Formar e aperfeiçoar trabalhadores e coordenadores para atuação na ACSE 
no movimento espírita brasileiro; 

● Capacitar equipes de trabalhadores em competências técnicas específicas 
para atuação em ações da ACSE. 

● Trocar ideias e compartilhar experiências, identificando boas práticas nas 
ações da ACSE. 

 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

1. Promover reuniões com os coordenadores regionais e respectivos adjuntos 
da ACSE visando a inclusão de Suplementos para o Orientação à 
Comunicação Social Espirita a fim de contemplar as diretrizes para o plano 
de trabalho 2018-2028 | Comunicação Espírita para a Nova Era. 

2. Promover encontros regionais e microrregionais, culminando com um 
encontro nacional para formação e aperfeiçoamento de trabalhadores e 
coordenadores atuantes na ACSE. 

3. Promover oficinas virtuais para capacitação de equipes 

4. Criar o espaço de capacitação de trabalhadores da ACSE através de EAD, 
incluindo modelo de Gestão do Capital Humano (HCM). 

5. Promover reuniões mensais de acompanhamento com os Coordenadores 
Regionais para acompanhamento das ações do programa anual.  

6. Promover dois encontros semestrais virtuais para identificação de 
demandas e avaliação dos treinamentos/oficinas disponíveis. 
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7. Criar um Fórum Permanente de troca de ideias e avaliação de experiências 
entre os trabalhadores da ACSE na forma de um portal específico de 
trabalho. 

8. Identificar experiências de outras áreas que possam contribuir para a 
dinamização das atividades da ACSE, inclusive convidar das áreas do CFN 
para falar sobre suas experiências.  
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CRONOGRAMA PROJETO FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO 
PARA OS TRABALHADORES DA ACSE 

A REVISAR em reunião específica com os Coordenadores Regionais  

ATIVIDADES PLANEJADAS 

JAN FEV MAR 

 
 
 

- Preparar proposta de um 
programa de formação 
continuada para ACSE  
- Planejamento do módulo 
de formação básica da ACSE 
em EAD 

- Planejamento do módulo 
de formação básica da ACSE 
em EAD (continuação) 

ABR MAI JUN 

- Planejamento do módulo 
de formação básica da ACSE 
em EAD (continuação) 
 
 
 

- Planejamento do módulo 
de formação básica da ACSE 
em EAD (continuação) 

- Planejamento do módulo 
de formação básica da ACSE 
em EAD (continuação) 

JUL AGO SET 

- Lançamento da primeira 
turma do módulo de 
formação básica em ACSE 
- Preparação do workshop 
ACSE módulo básico 
presencial 
 
 
 
 
 

- Preparação do workshop 
ACSE módulo básico 
presencial (continuação) 
- EAD | turma do módulo de 
formação básica em ACSE 

- EAD | turma do módulo de 
formação básica em ACSE 
Workshop ACSE módulo 
básico presencial NO 
- Workshop ACSE módulo 
básico presencial CO 

OUT NOV DEZ 

- Workshop ACSE módulo 
básico presencial SUL 
 
 
 

Workshop ACSE módulo 
básico presencial NE 
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PROJETO 03 

ENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS ACSE E ÁREAS DO 
CFN 

INTRODUÇÃO 

Existe uma necessidade de definir as expectativas do movimento espírita em 
termos de uma ação da ACSE que promova a transversalidade das funções Evangelizadora, 
Integradora e Midiática da área. Propõem-se a realização de um encontro específico para 
discutir as expectativas e contribuições das áreas do CFN em relação à ACSE. O tema central 
versará sobre a diretriz 3 do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita 2018-2023 
(PTME/2018-2023) - TRANSVERSALIDADE DA COMUNICAÇÃO SOCIAL ESPÍRITA.  O evento 
pretende explorar  

“A função integradora e evangelizadora da ACSE” para criar um ambiente de 

cooperação entre todos os envolvidos para identificar as expectativas, dificuldades e planos 
de ações relacionados ao desenvolvimento da diretriz 3 do PTME/2018-2023. 

OBJETIVOS 

 Caracterizar as expectativas da Executiva do CFN em relação à atuação da 
ACSE; 

 Promover a função integradora da ACSE; 

 Identificar dificuldades, expectativas e prioridades para a transversalidade 
da ACSE no contexto do PTME/2018-2023; 

 Definir diretrizes para o trabalho de coordenação estadual e regionais das 
áreas de CSE; 

 Aprimorar a atuação conjunta da ACSE, demais áreas do CFN e Secretários 
Regionais. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

1. Proposta para a Executiva do CFN. 
2. Realização do ENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS E SECRETÁRIOS 

REGIONAIS DO CFN. 
3. Avaliação de resultados. 
4. Execução de diretrizes. 

PROGRAMAÇÃO PROPOSTA 

        Sex  20 JUL 2018 
        20h   - Palavras do Presidente da FEB 
        20h30 – A transversalidade da ACSE e a função integradora da área. 
        
        Sab  21 JUL 2018 
        08h30 - A atuação da ACSE para o período de 2018-2023: problemas e soluções. 
        10h       - Intervalo 
        10h30 – Demandas das áreas do CFN para a ACSE 
        12h30 - Almoço de confraternização 
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        13h45 - Formação do trabalhador para a ACSE:     competências e áreas de atuação prioritárias 
        15h30 - Intervalo 
        16h   - O trabalho em Rede e a atuação da ACSE: desafios e soluções. 
        19h   - Jantar de confraternização 
        20h   - Estratégias de produção de conteúdos e o uso da FEBTV como instrumento da ACSE. 
        21h Encerramento do dia e prece 
        
        Dom  22 JUL 2018 
        08h30  -  Atividades integradas das coordenações da ACSE nas instituições espíritas, no estado e 

nas regionais.  
        10h – Intervalo 
        10h20 -  
       12h Encerramento e prece 
               
Público Previsto: (32 pessoas) 

 Secretários Executivos do CFN (04). 

 Coordenadores Regionais (04). 

 Coordenadores Adjuntos Regionais (04). 

 Coordenador Nacional (01). 

 Coordenador Adjunto Nacional (01). 

 Consultor emérito da ACSE (01). 

 Representantes de uma federativa de cada regional (4). 

 Diretores da AF Comunicação da FEB (02). 

 Coordenadores de áreas do CFN ou representantes (6). 

 Equipe FEB (5). 
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CRONOGRAMA PROJETO ENCONTRO DOS COORDENADORES REGIONAIS E 
SECRETÁRIOS REGIONAIS DO CFN 

A REVISAR em reunião específica com os Coordenadores Regionais  

ATIVIDADES PLANEJADAS 

JAN FEV MAR 

 
 
 
 
 
 
 

  - Apresentar proposta do 
Encontro para na reunião da 
executiva na FEB. 

ABR MAI JUN 

 
 
 
 
 
 

  

JUL AGO SET 

 
 
 
 
 
 

- Encontro ACSE, FEB e 
Secretários Regionais. 

 

OUT NOV DEZ 
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PAUTA APROVADA PARA AS  
REUNIÕES DA ACSE NAS COMISSÕES REGIONAIS 

 

PAUTA SUGERIDA PARA AS ACSE NAS COMISSÕES REGIONAIS EM 2018 

 Assuntos específicos da Regional 

 Projetos da ACSE para 2019 

 Implantação dos núcleos de produção da ACSE 

 Nova edição do documento Orientação para a CSE 

 Acompanhamento da Implantação da Rede Integrada da ACSE – conforme plano de 
trabalho 

 Formação de trabalhadores para ACSE – conforme plano de trabalho 

 Campanhas Permanentes 

ENCONTROS E OFICINAS ACSE PLANEJADAS PARA 2018 

OFICINA PRESENCIAL DE PREPARAÇÃO DE TRABALHADORES PARA ACSE 

NORTE (1) NORDESTE (3) CENTRO (1) SUL (2) 

DF | 07 a 09 SET 
(*) A regional sugeriu fazer 
o encontro em Brasília 
devido aos custos de 
deslocamento.  

AL | 30/MAR a 01/ABR 
PB | 05 a 06 MAI 
CE | 15 a 17 JUN 
 

DF | 07 a 09 SET  RJ | 12,13 e 14 OUT  

 

OFICINAS VIA EAD(*) 

NORTE NORDESTE CENTRO SUL 

Ação Continuada Ação Continuada Ação Continuada Ação Continuada 

(*) Com os temas definidos nas comissões regionais em 2017 – Documento 04 EAD ACSE. 
 

ENCONTRO DA ACSE E SECRETÁRIOS REGIONAIS DO CFN 

NORTE NORDESTE CENTRO SUL 

DATA A DEFINIR DATA A DEFINIR DATA A DEFINIR DATA A DEFINIR 
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PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS ACSE 

 

 
 

REGIONAL NORDESTE 
ACSE MICRORREGIONAL NORDESTE I – ALAGOAS / SERGIPE / BAHIA 
DATA: 30/MAR a 01/ABR 
LOCAL: MACEIÓ/AL 
TEMAS 

 A comunicação Social Espírita e suas funções. 

 Gestão da Comunicação. 

 Produção de Conteúdo Visual e Audiovisual. 
 
ACSE MICRORREGIONAL NORDESTE II – RIO GRANDE DO NORTE / PARAÍBA / PERNAMBUCO 
DATA: 05 a 06 MAI 
LOCAL: JOÃO PESSOA / PB 
TEMAS 

 A comunicação Social Espírita e suas funções. 

 Mídias Sociais. 

 Produção de Conteúdo Visual e Audiovisual. 
 

ACSE MICRORREGIONAL NORDESTE III 
DATA: 15 a 17 JUN 
LOCAL: FORTALEZA/CE 
TEMAS 

 A comunicação Social Espírita e suas funções. 

 Mídias Sociais. 

 Produção de Textos Jornalísticos e Publicitários. 

 Produção de Conteúdo Visual e Audiovisual. 
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REGIONAIS CENTRO E NORTE 
ACSE MICRORREGIONAL  
DATA: 7 a 9 SET 
LOCAL: BRASÍLIA - DF 
TEMAS 

 Em definição 
 
 

REGIONAL SUL 
ACSE MICRORREGIONAL  
DATA: 12 a 14 OUT 
LOCAL: RIO DE JANEIRO / RJ. 
TEMAS 

 Em definição 
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PROGRAMAÇÃO SUGERIDA PARA  

REUNIÃO NAS COMISSÕES REGIONAIS | 2018 
  

 
Sexta – Noite 

 Apreciação da Pauta de Trabalhos 

 Assuntos específicos da Regional – devem ser enviados com antecedência de 60 dias 

 
Sábado - Manhã 

 Implantação dos núcleos de produção da ACSE 

 Nova edição do documento Orientação para a CSE 

 Acompanhamento da Implantação da Rede Integrada da ACSE – conforme plano de trabalho 

 
Sábado – Tarde 

 Formação de trabalhadores para ACSE - discussão de ações necessárias e acompanhamento de 
iniciativas em curso. 

 Campanhas Permanentes – acompanhamento das ações sobre as campanhas 

 Agenda de trabalhos e projetos da ACSE para 2019 

 Reuniões específicas para as atividades da ACSE 

 
Sábado – Noite 

 Avaliação da necessidade de atualizações do “Programa de Trabalho Comunicação Espírita 
para a Nova Era”  

 Encerramento e aprovação do relatório 
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ACSE - RELATÓRIO GERAL DE ATIVIDADES EM 2017 
 
RESUMO EXECUTIVO 
 Ao longo do ano de 2017 foi feita uma reorientação na atividade da ACSE, enfatizando 
as funções Evangelizadora, Integradora e Midiática da Comunicação Social Espírita. Foi feito 
um diagnóstico das necessidades de formação para a ACSE. Aprovou-se o plano de trabalho 
para 2017-2028 com a perspectiva de atualização anual dos projetos dentro das discussões 
nas reuniões das Comissões Regionais e aprovação pelo CFN. Deste modo, o trabalho 
conjugará visão de longo prazo com ações de curto e médio prazo atualizadas conforme as 
necessidades do Movimento Espírita Brasileiro.  
 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

 Aprovação do documento orientador Fundamentos da ACSE 

 Aprovação do Programa de Trabalho para a ACSE 2017-2028 

 Criação de um modelo de comunicação interna para a Coordenação das ações da ACSE 

 Campanha de Comemoração dos 160 anos de O Livro dos Espíritos em âmbito nacional 
e internacional 

 Aprovação de um modelo de trabalho para a ACSE junto ao CEI - Suramerica 

 Definição de necessidades das regionais para a formação de trabalhadores na ACSE. 
 
PROJETOS REALIZADOS EM 2017 

 COMEMORAÇÕES DOS 160 ANOS DE O LIVRO DOS ESPÍRITOS 

 AGENDA NACIONAL DE EVENTOS INTEGRADOS 

 FORMAÇÃO CONTINUADA E APERFEIÇOAMENTO PARA OS TRABALHADORES DA ACSE 
 
PROJETOS PENDENTES DE REALIZAÇÃO 

 ENCONTRO DA ACSE E SECRETÁRIOS REGIONAIS DO CFN 

 REVISÂO DO DOCUMENTO ORIENTAÇÃO AO TRABALHO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
ESPÍRITA (Antigo Manual da ACSE) 

  



 

CONSELHO FEDERATIVO NACIONAL | ACSE | PLANEJAMENTO 2018 | Versão 2018.3 17 

HISTÓRICO DE VERSÕES 
 

Versão Descrição 

2018.3 Ajustes no projeto 03 e atualização de temas e ajustes na programação da 
Microrregional NE com os temas das oficinas. 

2018.2 Atualização da programação da Microrregional NE com os temas das 
oficinas. 

2018.1 Criação do documento do Plano de Ação para 2018. Alteração no formato 
do versionamento 

 

 FIM DO DOCUMENTO  


