
DIRETRIZ nº 8

O que queremos: 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando

1

Estudo - Encontros itinerantes 

dos facilitadores, 

coordenadores de grupos de 

estudos promovidos pela 

URE

Integração dos CEs; 

troca de experiências; 

ajuda mútua

Bimestral- 

mente a

partir jan/20

I.E. 

URE 

Coord 

Grupo 

Estudos

Não foi feito por conta da pandemia,  

foram feitos alguns encontros a partir 

do CFR

[  x]Sim

[  ]Não

Os encontros 

presenciais serão 

retomados com o fim 

da pandemia

Ao fim da 

pandemia

2

Estudo - Definição e 

elaboração de calendário das 

atividades das Casas 

Espíritas

Compartilhamento dos

calendários entre as 

casas, URE e FEC

Bimestral- 

mente a

partir jan/20

I.E. 

URE e 

FEC

Sim, o calendário está compartilhado, 

envolvimento das casas e disciplinando 

as atividades.

[ x ]Sim

[  ]Não
Manter esta atividade continuamente

3

Comunicação - Divulgação 

das obras básicas da 

codificação espírita. Criação 

de campanhas, mídias sociais 

e murais das casas

CITAF, ações regionais nov/19 URE e 

I.E. [  ]Sim

[  ]Não

4

Comunicação - Criação da 

semana espírita, com ações 

integradas (palestras, feira do 

livro, etc)

Ações regionais 1º semestre 

2020

URE e 

I.E.
[  ]Sim

[  ]Não

5

DIRETRIZ nº 7

O que queremos: 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando

1

Comunicação - Capacitação 

dentro das demandas do 

setor em cada URE (edição 

de vídeos, fotografia, mídias, 

etc.)

CITAF, URE, FEC 1º semestre 

de 2020

Coord. 

Comum

. URE e 

FEC

[  ]Sim

[  ]Não

Ano 2 - 2020

FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS

Promover conscientização, orientação, comprometimento e integração dos trabalhadores novos, antigos e da juventude através de capacitações 

continuadas.

Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020

Conscientizar o trabalhador espírita sobre a importância da busca de livros que possuam a fidelidade doutrinária.

Ano 1 - 2019

FEDERAÇÃO ESPÍRITA CATARINENSE COMISSÕES REGIONAIS
Macrorregião CENTRO: 2ª - URE VP - Estudo e Difusão

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



2

Comunicação - Intensificar a 

divulgação da participação 

dos trabalhadores do 

departamento nos encontros 

regionais

Encontro de áreas / 

ações regionais

nov/19 Coord. 

URE e 

Dirig.

[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 6

O que queremos: 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando

1

Comunicação -Definir 

responsável pelo setor da 

comunicação em cada casa. 

Sugestão: que sejam os 

dirigentes

Nov. 2019 Coord. 

Comum

. URE e 

FEC

[  ]Sim

[  ]Não

2

Comunicação -Encontro 

regional de comunicação

CITAF 2º semestre 

2020 

(posterior 

ao manual 

de normas)

Coord. 

URE [  ]Sim

[  ]Não

3

Comunicação -Criar canal de 

comunicação entre 

coordenadores da 

comunicação das casas

Ações regionais Nov. 2019 Coord. 

URE
[  ]Sim

[  ]Não

4

Comunicação -Trocas de 

experiências de boas práticas 

do setor entre as casas

CITAF, URE, FEC, FEB Imediato Coord. 

URE
[  ]Sim

[  ]Não

DIRETRIZ nº 4

O que queremos: 

Item Como Faremos: Ações: Quando Resp. Avaliação Manter Ações: Quando

Queremos que o Centro Espírita através de seus dirigentes e trabalhadores, conheça, estude, qualifique-se, vivencie e divulgue os documentos 

orientadores do Movimento Espírita. 

Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020

UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA

Trabalhar pela conscientização do papel da união e unificação no Movimento Espírita, promovendo a integração e a ajuda recíproca entre as casas e a 

integração entre os trabalhadores na prática do "amai-vos uns aos outros cmo eu vos amei".

Ano 1 - 2019 Ano 2 - 2020

ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES



1

Estudo - Fomentar grupos de 

introdução a Doutrina 

Espírita, baseado nos 

materiais disponibilizados 

pela FEC

Formalizar os materiais 

a serem utilizados; 

receber novos 

integrantes na vontade 

de servir

jan/20 I.E. 

URE e 

FEC
realização de curso para iniciantes 

utilizando o material da FEB e 

disponibilizado pela 13ª URE (Lages). 

Em Otacílio Costa utiliza material da 

FEB. Em Curitibanos utiliza a apostila de 

Noções Básicas. Falta avaliar como está 

a ação em São Joaquim. Nem todas as 

casas estão utilizando materiais 

específicos para grupos iniantes. 

[s  ]Sim

[  ]Não

Continuar a fomentar 

os grupos de estudo 

para iniciantes e 

incentivar as casas que 

ainda não estão com os 

estudos a distância, 

que o possam utilizar 

oferecendo ajuda caso 

necessário.

Ação 

permanente. 

Discutir estas 

novas ações no 

próximo CFR.

2 Estudo - Implantação e/ou 

revisão dos Regimentos 

Utilizar os modelos da 

FEC como base para 

Set/2019 à 

Dez/2020

I.E. 

URE e 

Realizado nas reuniões de diretorias 

das casas são abordados estes assuntos 
[x  ]Sim

Incentivar as casas que 

ainda não fizeram a 
Na próxima 

reunião do 
3 Estudo - Utilização das mídias 

sociais para divulgação de

Criar/organizar grupos 

com o

jan/20 I.E.  

Esta ação está sendo organizada e 

conduzida pela área da comunicação 
[  ]Sim

Discutir no próximo 

CFR com a área da 

Na próxima 

reunião do 

4

Comunicação -Padronização 

da comunicação interna

CITAF, ações regionais Início 

imediato 

para 

concreti- 

zação no 2º 

seme 2020

Coord. 

URE e 

I.E.
[  ]Sim

[  ]Não

5 Comunicação -Criação de 

manual de normas da área

CITAF, ações regionais 

e estaduais

Inicia no 1º 

seme 2020 

Coord. 

URE

[  ]Sim

6 Comunicação -Capacitação 

das equipes dentro do 

CITAF, ações regionais 

e estaduais

1º semestre 

2020

Coord. 

URE

[  ]Sim

7 Comunicação -Orientação da 

federação/URE para as 

nov/19 Coord. 

URE e 

[  ]Sim

8 Comunicação -Criação de um 

plano de comunicação da 

CITAF, ações centros, 

encontro áreas

2º semestre 

2020

Coord. 

URE

[  ]Sim



Resp.

Gondy, Luciana 

e Maribel

Gondy, Luciana 

e Maribel

Resp.

Ano 2 - 2020

FORMAÇÃO CONTINUADA DO TRABALHADOR E DAS LIDERANÇAS ESPÍRITAS

Promover conscientização, orientação, comprometimento e integração dos trabalhadores novos, antigos e da juventude através de capacitações 

continuadas.

Ano 2 - 2020

Conscientizar o trabalhador espírita sobre a importância da busca de livros que possuam a fidelidade doutrinária.

PROMOÇÃO DO LIVRO ESPÍRITA COMO ELEMENTO ESSENCIAL 

AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO DO ESPIRITISMO



Resp.

Resp.

Queremos que o Centro Espírita através de seus dirigentes e trabalhadores, conheça, estude, qualifique-se, vivencie e divulgue os documentos 

orientadores do Movimento Espírita. 

Ano 2 - 2020

UNIÃO DOS ESPÍRITAS E UNIFICAÇÃO DO MOVIMENTO ESPÍRITA

Trabalhar pela conscientização do papel da união e unificação no Movimento Espírita, promovendo a integração e a ajuda recíproca entre as casas e a 

integração entre os trabalhadores na prática do "amai-vos uns aos outros cmo eu vos amei".

Ano 2 - 2020

ADEQUAÇÃO DOS CENTROS ESPÍRITAS PARA O ATENDIMENTO ÀS SUAS FINALIDADES



Gondy, Luciana 

e Maribel

Gondy, Luciana 

e MaribelGondy, Luciana 

e Maribel


