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A evolução e diversificação
Social Espírita, aliadas à
frentes: interna - junto a
públicas ou privadas, de atividades corr
estrutura de atendimento e orientação às entidades filiadas à 
seguindo os preceitos do 
organização administrativa para a 
Promoção Social, descrita a seguir.

 

1. ORGAN

Para o cumprimento de suas atribuições, a 
com o artigo 77 do Regimento Interno da 

 

Setor

Orientação 

Técnica
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INTRODUÇÃO 

e diversificação das atividades de APSE – Assistência e Promoção 
aliadas à necessidade de desenvolver o trabalho em rede em duas 
junto ao Movimento Espírita, e externa - junto às demais entidades, 

de atividades correlatas, demandam um aprimoramento da 
estrutura de atendimento e orientação às entidades filiadas à FEC.
seguindo os preceitos do Regimento Interno da FEC, é proposta a seguinte 
organização administrativa para a VPAPS - Vice-Presidência de 

descrita a seguir. 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Para o cumprimento de suas atribuições, a VPAPS será composta
com o artigo 77 do Regimento Interno da FEC, da seguinte forma

Fig.01 – Organograma da 

Vice Presidência 

Assistência e 

Promoção Social

Coordenação 

Regional APSE

UREs

NEASE
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Assistência e Promoção 
necessidade de desenvolver o trabalho em rede em duas 

junto às demais entidades, 
um aprimoramento da 

FEC. Desta forma, 
é proposta a seguinte 

Presidência de Assistência e 

será composta, em conformidade 
da seguinte forma: 

 

Organograma da VPAPS/FEC. 

Setor 

Integração
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2. DESCRIÇÃO DOS SETORES E NEASE 

2.1  NEASE – Núcleo de Estudos da Assistência Social Espírita, que será 
formado por todos colaboradores da VPAPS e os representantes das URE´s. As 
reuniões serão periódicas, conjuntamente a outras atividades da FEC, e serão 
conduzidas pelo Coordenador do NEASE, nomeado pelo Vice Presidente. As reuniões 
poderão ser realizadas de modo virtual, utilizando as ferramentas disponíveis ou de 
modo presencial. 

2.2  Setor de Orientação Técnica: formado preferencialmente por profissionais da 
área de Assistência Social e/ou colaboradores com experiência na área da Assistência 
e Promoção Social Espírita, com a finalidade de assessoria e suporte técnico, em 
consonância com os princípios doutrinários e a legislação brasileira vigente. 

2.3  Setor de Integração: formado por colaboradores com experiência na área da 
Assistência e Promoção Social Espírita, que serão responsáveis por auxiliar a 
disseminar as atividades da APSE junto às URE´s – Uniões Regionais Espíritas, 
entidades filiadas e entidades externas ao Movimento Espírita. Este setor será 
responsável pela implantação e manutenção do Sistema RASE – Rede de 
Assistência Social Espírita, em conjunto com as Coordenações Regionais de APSE. 

2.4  Coordenação Regional de APSE – UREs/Uniões Regionais Espíritas: 
colaboradores com experiência na área da Assistência e Promoção Social Espírita, 
designados pelas UREs e que comporão as diretorias das mesmas, integrando 
também a equipe da VPAPS. 

 

3. ATRIBUIÇÕES SUGERIDAS AOS COORDENADORES REGIONAIS DE APSE – 
URES: 

Para melhor desempenhar suas funções de Coordenação de APSE nas UREs e auxiliar 
no desenvolvimento dos trabalhos da VPAPS, além das atribuições designadas no 
Regimento Interno da FEC, expressas nos artigos 102 a 104, são sugeridas as 
seguintes tarefas específicas: 

• Manter o cadastro atualizado das entidades espíritas e de seus dirigentes de 
APSE de sua URE, compartilhando estas informações com a VPAPS. 

• Alimentar o Sistema RASE – Rede de Assistência Social Espírita, com as 
informações das entidades espíritas de sua região, em conjunto com o Setor de 
Integração da VPAPS. 

• Participar da reunião da VPAPS que acontece concomitante ao CFE – 
Conselho Federativo Estadual, em fevereiro de cada ano. 

• Visitar as entidades espíritas de sua região que desenvolvem atividades de 
APSE, de modo a fortalecer os vínculos com os dirigentes e trabalhadores. 
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• Participar da Comissão Regional, auxiliando a VPAPS a organizar pauta da 
reunião setorial, e a convidar todos os dirigentes de APSE das entidades de 
sua região. 

• Auxiliar na comunicação e difusão das diretrizes de trabalho da VPAPS, para 
consolidar o Plano de Trabalho Federativo em sua região. 

• Participar do Conselho Federativo Regional de sua URE, auxiliando o presidente 
da URE e a VPAPS na difusão das diretrizes de trabalho federativo. 

• Divulgar o Documento de Orientação à APSE em todas as entidades 
espíritas de sua região. 

• Auxiliar na divulgação dos demais documentos de trabalho e orientação da 
VPAPS, FEC e CFN/FEB. 

• Montar equipe de trabalho local, quando aplicável, mantendo a mesma 
estrutura da VPAPS, descrita nos itens anteriores. 

• Atender às convocações e participar das reuniões regulares ou extraordinárias 
da VPAPS. 

• Promover reuniões periódicas para aprimorar a integração, união, e o 
compartilhamento de experiências entre os dirigentes/trabalhadores de APSE 
das entidades espíritas de sua região. 

• Participar ativamente, conduzindo, juntamente com a VPAPS, o Planejamento 
das atividades para a APSE de sua região, nas reuniões convocadas para tal 
fim. 

• Manter interlocução constante com as entidades espíritas que atuam na APSE 
de sua região, para atendimento a demandas e posterior comunicação com a 
VPAPS. 

• Incentivar a interlocução das entidades espíritas de sua região com as demais 
entidades de atividades correlatas, fomentando a participação na rede 
socioassistencial local. 

• Auxiliar a VPAPS na organização do EASESC e demais eventos federativos 
relacionados à APSE, que venham a ocorrer em sua região. 

• Incentivar a participação das entidades espíritas nos eventos federativos de 
qualificação do trabalhador da APSE. 

• Divulgar as solicitações de informações emitidas pela VPAPS junto às 
entidades espíritas de sua região. 


