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Resolução FEB n
o
 02/2014 

O presidente da Federação Espírita Brasileira Antonio Cesar Perri de Carvalho, 

fundamentado no Estatuto da Entidade (Art. 32, incisos X e XIII; Art. 39, inciso XIII), 

homologa a decisão do Conselho Diretor e Diretoria Executiva da FEB - em reunião 

conjunta realizada no dia 24/2/2014 -, aprova o início de providências para transformação, 

neste ano, da TVCEI em FEBTV e o presente: 

 

REGIMENTO INTERNO DA FEBTV 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
Art. 1º Este Regimento estabelece as diretrizes, a composição e a competência dos órgãos da 

FEBTV. 

Parágrafo Primeiro. A FEBTV tem objetivo de promover o estudo, a prática e a difusão do 

Espiritismo, em todos os seus aspectos, por meio da internet e outros meios eletrônicos. 

Parágrafo segundo.  A FEBTV reger-se-á pelos princípios contidos nas obras da Codificação de Allan 

Kardec e no Evangelho de Jesus, pelo Estatuto da FEB e pelas deliberações colegiadas do Conselho 

Deliberativo, Comissão de Gestão e Conselho de Programação e Projetos. 

 

CAPÍTULO II 
 

DA POLÍTICA DE GESTÃO, PROGRAMAÇÃO E PROJETOS 
 

Art. 2º A política de gestão, programas e projetos da FEBtv devem ser norteados pelos seguintes 

princípios: 

I - apresentar valor doutrinário relevante, segundo o tríplice aspecto do Espiritismo, cujos planos, 

critérios e diretrizes estão fundamentados na orientação do Evangelho de Jesus e nos ensinos dos 

Espíritos superiores constantes nas obras da Doutrina Espírita, codificadas por Allan Kardec; 

II - abranger todas as etapas relacionadas à criação e produção de programas e projetos, incluindo 

análise, seleção de conteúdos, preparação e produção televisivas, divulgação, marketing, 

distribuição, comercialização, gestão da grade de programação e de arquivo digital. 
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CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 3º - A FEBTV tem a seguinte estrutura organizacional e de gestão: 

I – Conselho Deliberativo; 

II – Comissão de Gestão; 

III – Conselho de Programação e Projetos. 

 
SEÇÃO I 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 
 

Art. 4º - O Conselho Deliberativo é órgão colegiado e normativo que tem a função de 

regulamentar, referendar e qualificar a produção de programas, projetos e materiais afins pela 

FEBTV, supervisionando as deliberações da Comissão de Gestão. 

Parágrafo primeiro. O Conselho Deliberativo será presidido pelo presidente da FEB e integrado 

pelos vice-presidentes. 

Parágrafo segundo. O Conselho Deliberativo reunir-se-á, periodicamente e quando se fizer 

necessário, por convocação do presidente da FEB. 

Art. 5º - São atribuições do Conselho Deliberativo: 

I - estabelecer a política e a filosofia  de trabalho da FEBTV; 

II - definir padrões de excelência e qualidade orientados para os princípios de seleção, produção e 

comercialização de programas e projetos televisivos da FEBTV; 

III - aprovar o delineamento das linhas, a grade de programação e os projetos televisivos da FEBTV; 

IV - aprovar o Manual de Procedimentos da FEBTV, elaborado pela Comissão de Gestão; 

V - estabelecer diretrizes para o processo de criação, produção e divulgação de programas 

espíritas quanto à qualidade doutrinária e técnica; 

VI - avaliar os relatórios produzidos pela Comissão de Gestão, bimestralmente, orientando no que 

couber; 

VII - aprovar o licenciamento de conteúdos e programas televisivos produzidos pela FEBTV a 

terceiros; 
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VIII - promover reuniões periódicas para análise e discussão de assuntos televisivos. 

Parágrafo único - Dos trabalhos e deliberações do Conselho Deliberativo será lavrada e numerada 

a respectiva ata por secretário designado pelo Presidente, a qual será assinada pelos seus 

membros.  

SEÇÃO II 
DA COMISSÃO DE GESTÃO 

 
Art. 6º A Comissão de Gestão, na condição de órgão colegiado deliberativo e executivo, será 

presidida pelo vice presidente da área de divulgação da FEB e integrada pelos diretores financeiro, 

comercial, comunicação, marketing e da área de estudo do Espiritismo. 

Parágrafo primeiro. Pode-se aceitar a colaboração de voluntários com experiência na área de 

televisiva, cujos nomes serão aprovados pela Comissão de Gestão. 

Parágrafo segundo. A Comissão de Gestão reunir-se-á, periodicamente, quando se fizer 

necessário, por convocação do vice presidente da área de divulgação da FEB. 

Art. 7º A Comissão de Gestão, mantida sob a supervisão do Conselho Deliberativo, tem como 

finalidades: 

I - estabelecer critérios para criação de scripts, briefings, roteiros, produção e comercialização de 

programas e projetos televisivos da FEBTV; 

II - deliberar sobre a criação, produção, divulgação e comercialização de produtos televisivos da 

FEBTV; 

III - decidir sobre a programação da FEBTV; 

IV - estabelecer processo de avaliação dos produtos da FEBTV; 

V - elaborar Manual de Procedimentos da FEBTV e submetê-lo à aprovação em reunião específica 

do Conselho Deliberativo; 

VI - estabelecer padrões técnicos de criação, produção, divulgação e comercialização dos produtos 

da FEBTV; 

VII - deliberar sobre a produção de conteúdos televisivos em regime de parceria ou co-produção 

com terceiros; 

VIII - apresentar relatórios bimestrais ao Conselho Deliberativo da FEBTV.  

SEÇÃO III 
DO CONSELHO DE PROGRAMAÇÃO E PROJETOS 
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Art. 8º - O Conselho de Programação e Projetos é órgão colegiado deliberativo e executivo da 

FEBTV que será composto por membros da Diretoria Executiva e colaboradores espíritas 

voluntários da FEB, cujos nomes e coordenação serão aprovados pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 9º. O Conselho de Programação e Projetos, mantida sob a supervisão da Comissão de Gestão, 

tem como finalidades: 

I - pesquisar tendências e demandas temáticas ainda não atendidas pela Instituição e conhecer as 

atividades de outras televisões, especialmente as espíritas, a fim de inteirar-se dos lançamentos 

de programas de cunho doutrinário; 

II - acompanhar os avanços e inovações tecnológicas, que possam refletir o aprimoramento da 

apresentação televisiva da FEB, sua divulgação e comercialização; 

III - realizar pesquisas e sondagens de opinião junto a telespectadores, a fim de acompanhar as 

exigências do público e tendências do mercado, sem prejuízo do conteúdo doutrinário 

eminentemente espírita; 

IV - garantir o registro dos produtos da FEBtv, conforme o estabelecido na legislação; 

V - zelar pela qualidade doutrinária, gráfica, de imagem e pela excelência da divulgação, da 

comercialização e do registro dos produtos. 

Art. 10. Os programas e projetos propostos serão avaliados conforme critérios de conteúdo 

doutrinário, linguagem, forma de apresentação e título, de acordo com o Manual de 

Procedimentos, executando-se as seguintes etapas: 

I - análise preliminar e aprovação pela Comissão de Gestão; 

II - encaminhamento para o Departamento de Comunicação e Marketing, para confecção dos 

briefings e encaminhamento para a empresa contratada elaborar os roteiros, produzir, divulgar e 

encaminhar os produtos ao Departamento Comercial. 

Art. 11. Os programas e projetos produzidos pela FEBTV serão analisados pela Comissão de 

Programação e Projetos de acordo com os seguintes critérios: 

I - fidelidade aos postulados do Evangelho e do Espiritismo; 

II - contribuição para a formação moral e intelectual das pessoas; 

III - valores e atitudes veiculados no programa ou projeto; 

IV - ineditismo de conteúdo ou abordagem inovadora sobre conteúdo conhecido; 

V - adequação ao perfil do espectador; 
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VI - ajustamento das abordagens usadas; 

VII - qualidade técnica; 

VIII - correção linguística e gramatical. 

Parágrafo único.  No caso dos programas infantis e juvenis, adicionam-se os critérios de qualidade 

e de coerência das ilustrações e do projeto em relação ao público e ao conteúdo doutrinário. 

Art. 12. Os direitos autorais dos programas e projetos serão integralmente cedidos à FEB, em 

caráter irrevogável e intransferível, sem indenização financeira e sem direito sucessório. 

 

CAPÍTULO IV 
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 
Art. 13. O planejamento estratégico, como instrumento de gestão das atividades televisivas da 

FEB, deve orientar-se pelos princípios definidos na política de criação, produção, divulgação e 

comercialização de programas e projetos da FEBtv, seja para a gestão de pessoas, processos, 

procedimentos e recursos econômico-financeiros, seja na formulação de objetivos, seleção e 

execução de planos de ação, levando-se em conta as condições internas e externas da Instituição e 

seu planejamento estratégico. 

Parágrafo único. O planejamento estratégico da FEBtv deve guardar estreita vinculação com a 

missão e propósitos da FEB, atendendo aos princípios estatutários de estudo, prática e divulgação 

do Espiritismo, instituídos com base na Codificação Espírita e dentro dos preceitos orientadores do 

comportamento humano referenciados pelo Evangelho. 

 
SEÇÃO I 

DA PRODUÇÃO TELEVISIVA E MARKETING 
 

Art. 14. Como instrumento de difusão doutrinária, consolo e esclarecimento, os programas e 

projetos da FEBTV devem primar pela efetividade na divulgação da mensagem espírita e 

contemplar as características e necessidades dos diversos públicos, espírita e não espírita. 

Art. 15. A produção televisiva deve considerar: 

I - as diretrizes, normas e recomendações constantes do manual de normalização e padronização 

técnica da FEBtv (Manual de Procedimentos); 

II - a revisão semântica, ortográfica e gramatical em consonância com as normas vigentes da 

Língua Portuguesa, atentando-se para sua constante atualização; 
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III - o cotejamento da prova final com o checklist definido no Manual de Procedimentos, com 

vistas ao acompanhamento minucioso do cumprimento das etapas exigidas; 

IV - a formatação do produto, contemplando os padrões de identidade visual, qualidade 

doutrinária e técnica, deve expressar harmonia e beleza entre os seus componentes; 

V - a produção de ilustrações doutrinariamente adequadas, atrativas e harmônicas, especialmente 

quando se tratar de programas voltadas ao público infantil e juvenil; 

VI - o rigoroso controle de qualidade quanto à apresentação material do produto. 

Art. 16 - O custo de produção será aquele considerado vantajoso para a FEBtTV, com base no 

princípio da economicidade, sem prejuízo da qualidade do produto final. 

Art. 17. O valor de venda dos produtos deve cobrir os custos de produção e, sempre que possível, 

gerar excedentes que permitam o contínuo investimento na melhoria de sua qualidade e no 

alcance do maior público, espírita e não espírita, consoante especificidade de suas características. 

Art. 18. O planejamento da grade de programação deverá prever o lançamento e a repetição de 

programas.  

Art. 19. A promoção televisiva integrará atividades para:  

I - o agendamento de sessões de lançamento de produtos, visando à promoção exclusiva; 

II - a utilização dos meios de divulgação impressos, eletrônicos, digitais, de áudio, de internet, 

redes sociais, palestras públicas e demais recursos humanos, materiais e tecnológicos para 

promover ampla divulgação dos lançamentos da FEBTV; 

III - o incentivo à cobertura de eventos culturais nas áreas das atividades da FEB; 

IV - a participação em eventos nacionais e internacionais, para ampla divulgação dos produtos 

espíritas ao grande público; 

V - a conquista de espaço em periódicos impressos e eletrônicos, espíritas e não espíritas, para 

divulgação dos programas da FEBTV; 

VI - o trabalho em parceria com a área de comunicação e marketing, visando à criação e produção 

de programas atrativos, que despertem o interesse do espectador espírita e não espírita; 

VII - a elaboração de peças de divulgação e marketing, como marcadores, panfletos, cartões ou 

outros, que favoreçam o contato do espectador com a programação da FEBTV, atendendo às 

características e necessidades do público. 
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SEÇÃO II 
DA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

 
Art. 20. A comercialização e a distribuição dos produtos televisivos da FEBTV zelarão: 

I - pelo atendimento das demandas do mercado espírita e não espírita, ofertando as vantagens 

necessárias aos distribuidores, de acordo com as regras de mercado; 

II - pela definição de parcerias com entidades espíritas e não espíritas para que os produtos da 

FEBtv alcancem efetiva divulgação, ensejando a ampla difusão ao público interessado em 

conhecer o Espiritismo. 

SEÇÃO III 
GESTÃO DO ESTOQUE E DO ARQUIVO DIGITAL 

 
Art. 21. A FEBTV manterá estoque mínimo de seus produtos para atendimento às demandas 

oriundas do Movimento Espírita ou de clientes não espíritas. 

Parágrafo primeiro. A quantidade de exemplares a ser estocada por produto dependerá de 

rigorosa análise das demandas que o mercado realiza. 

Parágrafo segundo. Para os títulos de baixa saída, o atendimento será prioritariamente sob 

demanda. 

Art. 22. A gestão de estoque será alinhada com a gestão de demanda, observando-se, como regra 

geral, a programação para seu atendimento, mantendo-se atenção para que não falte nenhum 

produto no mercado. 

Art. 23. Será mantido arquivo digital de todos os produtos da FEBTV, preservando-se a memória 

institucional e assegurando-se a fidedignidade das produções com os seus respectivos originais. 

Parágrafo primeiro. A matriz da informação será mantida em meio digital, para utilização em 

mídias distintas, conforme a necessidade.  

Parágrafo segundo. Deverá ser garantido o acesso, a integridade e a segurança da informação 

armazenada em meio digital.  

 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 24. Os casos omissos deste regimento serão definidos pelo Conselho Deliberativo ou pela 

Comissão de Gestão, conforme o caso. 
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Art. 25. Este Regimento é passível de alterações e reformulações a serem aprovadas pelo Conselho 

Diretor e Diretoria Executiva da FEB. 

Art. 26. Este Regimento foi aprovado pelo Conselho Diretor e Diretoria Executiva em reunião 

conjunta realizada em Brasília, em 24 de fevereiro de 2014. 

 

Brasília, 24 de fevereiro de 2014 

 

 

Antonio Cesar Perri de Carvalho 
Presidente da FEB 

 


