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Apoio ao Gerenciamento dos 
Órgãos de Unificação



2008 - O DEDO FERGS deu início a um projeto de formação de
lideranças com oficinas junto às 14 regiões federativas (adequação
das oficinas para os segmentos do centro espírita e organização do
movimento espírita nos princípios da liderança servidora).

2015 - Diagnóstico dos entraves à unificação: dificuldade na sucessão
de lideranças; lideranças e gestores com perfil inadequado às
necessidades atuais do Movimento Espírita e processo de formação
de lideranças inexistente. a insuficiência de recursos humanos e os
conflitos interpessoais não administrados (PFLE).

Aprovação no CFE do Programa para Formação de Lideranças (PFLE)
para o Centro Espírita eÓrgãos de Unificação;

HISTÓRIA EM AÇÕES:

https://unificacao.fergs.org.br/2016/03/24/programa-para-formacao-de-liderancas-para-o-centro-espirita-e-orgaos-de-unificacao/


2016 - CFE - aprova o Projeto de Capacitação para Multiplicadores
do PFLE.

2018 - Podcast - Liderança Espírita para uma Nova Era.

2018-2019 - Projeto de Manutenção dos Multiplicadores, nova
turma e construção do projeto Gestão Básica do Centro Espírita.

2019 - Guia de Atividades de Gestão do Centro Espírita

2019 - 2020 - Projeto de Capacitação EaD Gestão Básica do Centro
Espírita

2020 - Treinamento de Multiplicadores do PFLE - EaD - moodle.

https://unificacao.fergs.org.br/2016/03/24/programa-para-formacao-de-liderancas-para-o-centro-espirita-e-orgaos-de-unificacao/


• Compartilhar com a rede federativa
conceitos, ações, reflexões e vivências
tendentes a propiciar uma cultura de
liderança servidora, adequada ao
processo de fortalecimento da União
dos espíritas e Unificação do
Movimento Espírita no Rio Grande do
Sul.

Objetivo Geral:



• Difundir conhecimentos e habilidades e
estimular atitudes para o exercício da liderança
espírita;

• Propiciar a formação de novos líderes;
• Aprimorar as habilidades para o trabalho em
equipe e em times;

• Estabelecer um processo de sucessão nos
cargos de liderança no Centro e no Movimento
Espírita.

Objetivos Específicos:



METODOLOGIA:



• Oficinas para os integrantes do
centro espírita e dos órgãos de
unificação, que oportunizem o
conhecimento, a reflexão e a
vivência dos conteúdos que
integram o programa;

• Ações federativas que promovam o
despertamento e a valorização das
Lideranças de unificação.



PÚBLICO-ALVO:



• Lideranças e 
Trabalhadores dos 
centros espíritas e 
órgãos de unificação 
do RS.


