
PLANO DE TRABALHO GESTÃO 2018 - 2021

A Coordenar ações de união das instituições espíritas sediadas no Estado de São Paulo
1 Realizar levantamento das cidades onde não existem instituições espíritas
2 Incentivar e apoiar a formação de grupos espíritas nestas cidades
3 Aumentar o número de instituições espíritas unidas

4 Disponibilizar, a título de sugestão e de subsídios para as atividades dos centros, orientações, programas e materiais 
de apoio

5 Elaborar o Manual de Administração de centro espírita, contendo modelos de ata de fundação, atas, estatutos, 
contratos e legislação pertinente.

6 Realizar, em consonância com os departamentos dos órgãos locais e regionais, encontros estaduais e regionais do 
ESDE, MEP, APSE, AECE, MED, Infância, Mocidade, Comunicação, Família e Dirigentes

7 Elaborar e distribuir manual de orientação para abertura de novos centros espíritas
8 Rever e implementar novo modelo para o Curso de Gestão de Casas Espíritas
9 Elaborar e distribuir manual de orientação para revitalização e manutenção das atividades dos centros espíritas

10 Atualização das casas unidas e levantamento de casas espíritas não unidas (por município)

B Coordenar ações de unificação direcional e organizada do movimento espírita estadual
1 Orientar e preparar dirigentes de órgãos de unificação
2 Auxiliar na estruturação dos departamentos dos órgãos de unificação

3 Dar conhecimento aos dirigentes de órgãos de unificação o funcionamento da USE, seu Estatuto Social e regimentos 
internos, para melhor atendimento às finalidades da USE

4 Promover ampla integração das atividades da DE com os órgãos de unificação
5 Rever e adequar a Divisão Territorial dos órgãos regionais e locais

6 Dar continuidade e promover as Campanhas Permanentes do movimento espírita nacional e outras pertinentes aos 
objetivos da USE

7 Desenvolver e distribuir material publicitário para maior visibilidade das ações da USE
8 Modernizar o logotipo da USE e dos órgãos de unificação. Comunicação e alinhamento.
9 Manter intercâmbio fraterno com instituições federativas, especializadas, outras instituições espíritas

10 Participar de conselhos e organismos governamentais, cujos objetivos sejam compatíveis com os princípios espíritas 
(Conselhos Municipais, Conselho Nacional de Assistência Social, Conselhos de Educação, etc.)

11 Participar de encontros/congressos nacionais e estaduais e de outras atividades de união dos espíritas
12 Realizar o 18o Congresso Estadual de Espiritismo da USE, em 2020, na cidade de São José do Rio Preto
13 Promover comemorações dos 160 anos de lançamento de O Livro dos Médiuns, em 2021
14 Implementar grupo para elaboração de textos sobre assuntos de interesse para o movimento estadual
15 Resgatar a memória histórica do movimento espírita paulista - físico e virtual
16 Realizar Seminário comemorativo ao 1o. Congresso Brasileiro de Unificação Espírita - outubro 2018

17 Transmitir as reuniões do CA e do CDE, via internet, para áreas de interesse, com possibilidade de participação sem 
direito a voto

18 Rever o modelo das reuniões do CA para maior participação dos representantes das regionais

19 Rever o modelo das reuniões do CDE para maior participação dos representantes dos órgãos locais, tornando-as 
mais eficientes e eficazes

20 Rever e implementar novo modelo para o Curso de Gestão de Órgãos de Unificação

21 Participar em ações, campanhas, movimentos pacíficos de moblização e organizações das sociedades civis e 
religiosas, com objetivos compatíveis com os princípios espíritas.

22 Criar e implementar agenda de atividades junto ao movimento inter-religioso

23
Desenvolver e implementar ações e projetos que envolvam a participação na sociedade, em especial relacionados ao 
abandono infanto-juvenil, à violência, à drogadição, ao suicídio, ao aborto, à fome e à pobreza generalizadas, à 
organização familiar e ao estreitamento dos laços familiares

24 Promover comemorações dos 160 anos de lançamento do livro O que é o Espiritismo , em 2019

C
1 Analisar livros espíritas enviando os resultados aos órgãos de unificação para conhecimento
2 Promover e participar de feiras de livro espírita e bienais de livro e de outras atividades culturais e artísticas
3 Implementar a Conferência Espírita Estadual, com frequência anual
4 Implementar Clube de Livro Espírita para Dirigentes
5 Implementar Cooperativa de Clubes de Livro Espírita

6 Promover a arte como manifestação cultural dos espíritas que propõem aliar os princípios e os valores éticos e 
morais do Espiritismo às manifestações artísticas em geral, por meio da arte-educação, a serviço do bem e do belo

7 Promover campanha de esclarecimento sobre o que é o Espiritismo, sus finalidades e seus propósitos
8 Divulgar amplamente o conteúdo do folheto Conheça o Espiritismo (CFN), impresso e em diferentes mídias
9 Estabelecer parcerias com editoras para disseminação do livro espírita às populações de baixa renda

10 Produzir materiais de orientação aos leitores, trabalhadores e dirigentes espíritas para a adequada utilização do livro 
na difusão espírita

Difundir e divulgar o Espiritismo no seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso com base nas obras da Codificação



11 Promover e analisar contribuições oferecidas por pesquisas e por estudos aprofundados com relação à razão 
científica

12
Criar assessoria com o objetivo de perpetuar a preocupação com as pesquisas e os estudos aprofundados, 
administrando de perto o que ocorre dentro da instituição e fora, nas academias e em grupos independentes com 
relação à razão científica, base do saber espírita

D
1 Dar continuidade na implantação do ESDE no estado aos centros espíritas interessados
2 Dar continuidade na implantação de cursos do EADE, MEP e outros sugeridos pelo CFN

E

1 Elaborar e distribuir orientações sobre a realização ea assistência e promoção social com base nos ensinamentos do 
Evangelho, interpretados à luz do entendimento espírita

F

1 Continuar com o programa de rádio Momento Espírita
2 Continuar com as edições do jornal Dirigente Espírita
3 Continuar com o site corporativo usesp.org.br
4 Ampliar a utilização de divulgação pelas redes sociais (Facebook, Twiter, Instagram, e outros)
5 Fomentar campanhas de doação de livros espíritas para bibliotecas leigas, penitenciárias, hospitais, etc.
6 Continuar com as edições eletrônicas do Dirigente Espírita Newsletter
7 Divulgar eventos da USE via Canal no YouTube
8 Informatizar a distribuição do jornal Dirigente Espírita
9 Revisar e implementar novo modelo para o jornal Dirigente Espírita

10 Implementar projeto para revisão dos custos (impressão e distribuição) do jornal Dirigente Espírita. Melhorar receita 
de publicidade.

11 Implantar aplicativo para localização dos Centros Espíritas com informações sobre as atividades (neste
aplicativo também estará disponível a leitura do jornal, divulgação de eventos, etc.)

G

1 Participar ativamente das reuniões anuais do CFN
2 Participar ativamente das reuniões anuais da Comissão Regional Sul
3 Dar continuidade ao PTMEB elaborado pelo CFN para o quinquênio 2018-2022
4 Promover e realizar estudo regular e aprofundado dos documentos aprovados pelo CFN/FEB

H Formação e desenvolvimento contínuo de dirigentes e trabalhadores espíritas

1 Promover continuamente cursos para trabalhadores e dirigentes nas atividades do centro espírita, em consonância 
com os órgãos locais e regionais, nas áreas de Dirigentes, Comunicação, Família, Estudo, APSE, Infância, Mocidade.

2 Promover cursos e seminários para formação continuada de dirigentes e trabalhadores em comunicação social

3 Promover a formação continuada de expositores da Doutrina Espírita nos quais a teoria espírita, aliada à prática de 
falar em público, demonstre conteúdo, técnica, simpatia e empatia

I Gestão administrativa e financeira
1 Desenvolver arquivo digital dos jornais Unificação e Dirigente Espírita, disponibilizando-os no site da USE
2 Implementar arquivo digital dos documentos da USE desde sua fundação
3 Implementar e-commerce para venda de livros (livraria virtual)
4 Finalizar a filial da USE no Brás - Centro Cultural Brás
5 Desenvolver projeto para construção do Teatro Centro Cultural Brás
6 Desenvolver e implementar projeto de viabilidade para editora, distribuidora e livraria da USE
7 Implementar cadastro eletrônico de órgãos de unificação
8 Implementar cadastro eletrônico de instituições espíritas

9 Realizar reuniões quinzenais da Diretoria Executiva via webMeeting

10 Implementar o Departamento de Tecnologia da Informação
11 Estruturar no estado grupo de Assessoria Jurídica e Administrativa
12 Organizar e implementar o arquivo físico da USE
13 Implementar campanha para aumentar o número de instituições unidas com contribuição anual
14 Redefinir o modelo para as reuniões da Diretoria Executiva (reuniões de trabalho, mais eficientes e eficazes)
15 Implementar projeto para revisão das contribuições pelas instituições espíritas 
16 Implementar modelo de gestão com ações dos departamentos em harmonia com o plano de trabalho da DE

17 Estudar viabilidade de webTV para cursos de gestão, expositores, ESDE e outros (aproveitar a experiência de órgãos 
e casas unidas. Realizar encontro estadual.)

Divulgar a Doutrina Espírita e atividades da USE por todos os meios de comunicação, de maneira condizente com os seus 
princípios

Participar, como entidade representativa do movimento espírita do estado de São Paulo, das atividades relacionadas com 
a unificação do movimento espírita nacional

Incentivar e orientar a realização de cursos para o ensino metódico da Doutrina, com base nas obras da Codificação

Incentivar e orientar a realização de obras e de outros serviços assistenciais espíritas, de amparo e promoção social


