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Visão Geral das Ações ACSE

...



A Vida Ensina. O Espiritismo Explica.

Tema da edição 2020 com 
reflexões sobre o contexto 
atual; 

Artes com mensagens para as 
redes sociais (Evangelho S. 
Espiritismo e O Livro da 
Esperança); 

Podcasts; 

Lives; 

O que foi feito:

Nova edição da campanha 
para 2021.  

Pequenos vídeos; 

O que falta fazer?

A participação do público 
através de comentários, 
compartilhamento dos 
materiais tem indicado uma 
avaliação positiva sobre esta 
edição; 

Outro ponto a ser destacado é 
o envolvimento das 
Federativas na execução e 
desenvolvimento do trabalho; 

Como avaliamos?...



Exemplos de Materiais



Letras que Apontam Estrelas

- 19 lives abordando 
diferentes aspectos da 
vida e obra de Léon Denis

- Artes para redes sociais 
com: citações e fatos 
biográfios sobre Léon 
Denis;

- Podcast sobre vida e obra 
de Léon Denis

- Portal com material 
produzido pela campanha 
em 
http://acse.me/leondenis

O que foi feito: -

- Evento artístico virtual
- Lançamento de 

documentário sobre vida e 
obra de Léon Denis

O que falta fazer? -

- Laboratório exitoso de 
experiência coletiva em 
âmbito nacional;

- Experiência a ser avaliada: 
campanha de duração 
anual;

- Necessidade de 
integração com demais 
áreas de atuação;

Como avaliamos?...



Exemplos de Materiais



Projeto ESPERANÇA
O que foi feito: O que falta fazer? Como avaliamos?...

20 JUN - “Convite ao 
Trabalho”, apresentação do 
projeto às coordenações 
regionais; composição das 
equipes de trabalho; 

25 JUN - Live 'A vida ensina. 
O Espiritismo explica': 
Refugiados no Brasil, 
fronteiras e acolhimento

16 AGO -  sensibilização/ 
orientação com as equipes 
de trabalho quanto ao 
modelo de trabalho 
adotado;

- Definir lançamento da 
campanha

- Orientar as equipes de 
trabalho quanto ao 
material a ser desenvolvido 
(o que ressaltar nos 
primeiros materiais de 
divulgação)

- Fechar calendários de 
lives 

- Estruturar o hotsite da 
campanha

A 1º live sinalizou como 
positiva e de grande 
interesse do público 
espírita e simpatizante a 
realização de uma ação 
como esta (de caráter 
inter-religioso e 
humanitário) 

Outro ponto a ser 
destacado é o 
envolvimento das 
Federativas na execução e 
desenvolvimento do 
trabalho; 



Exemplos de Materiais



Hotsite MeuMomento

● Modelo de Curadoria da 
Informação

● Processo de avaliação de 
conteúdos para 
publicação

● construção do hotsite e do 
sistema de atualização de 
conteúdos

● Elaboração de vídeo com 
o tutorial de uso do 
sistema de atualização

O que foi feito:

● iniciar a segunda fase do 
processo: Avaliação de 
conteúdos pelos 
coordenadores regionais.

● Definir equipe nacional de 
administração e edição do 
hotsite

● Aplicação do conceito a 
contextos de campanhas 
(ex: MeuMomento de Paz, 
campanha de 2022)

● Definir indicadores para a 
medição de resultados do 
processo e do produto.

O que falta fazer?
● O projeto estratégico para 

a ACSE no objetivo de 
cumprir as três funções, 
ativar rede de 
colaboradores e servir de 
instrumento da 
transversalidade da 
comunicação em relação 
outras áreas do CFN.

● Necessidade de maior 
envolvimento das 
coordenações de 
comunicação das 
federativas.

● Melhorar a divulgação do 
projeto.

Como avaliamos?...



Exemplos de Materiais



Acessibilidades na Comunicação

● Definição de referencial 
técnico para os estudo das 
diretrizes que nortearão as 
recomendações para 
promover as várias 
acessibilidades no 
ambientes espíritas (reais e 
virtuais)

● Criação da Equipe Nacional 
de acessibilidades na CSE.

● Definição de calendário 
nacional das reuniões do 
grupo

● Criação de documento para 
reunir as barreiras 
observadas e as propostas 
de recomendações de 
acessibilidades.

O que foi feito:

● Concluir a fase de propostas 
de recomendações por área 
de abrangência dos tipos 
de reuniões espíritas (ex.: 
reuniões públicas, reuniões 
de estudo, reuniões 
mediúnicas etc.)

● Gerar uma proposta de 
cartilha de recomendações 
de acessibilidades para o 
ME

● Incorporar ao estudo 
necessidade de 
acessibilidade para pessoas 
em situação de 
vulnerabilidade social

O que falta fazer?

● Projeto atende a uma 
demanda antiga do público 
formado por pessoas com 
deficiência, pessoas com 
necessidades educacionais 
específicas e pessoas com 
altas habilidades.

● O tema foi considerado 
complexo por todos os 
integrantes do grupo, 
exigindo o tratamento do 
tema de forma segmentada.

● A equipe conta com 
participação de 
especialistas, acadêmicos e 
pessoas com deficiência

Como avaliamos?...



Exemplos de Materiais



Influenciadores Digitais no ME

● Foram definidos os critérios 
de definição de 
influenciadores digitais no ME

● Selecionados os principais 
canais de pesquisa para esse 
mapeamento

● Definição de duas estratégias 
de coleta de dados (manual e 
automática)

● Análise pontual dos dados 
coletados

● Teste de modelo de análise 
de sentimento das 
mensagens coletadas no 
Twitter sobre post 
relacionados a temas 
espíritas.

● Criação de Painel com os 
resultados preliminares.

O que foi feito:

● Construir os mecanismos de 
busca automática de posts com 
conteúdos espíritas, específicos 
para cada canal de divulgação 
elencado no projeto.

● Definir as rotinas periódica dos 
mecanismos automáticos de 
busca

● Definir estrutura de 
armazenamento dos dados 
coletados

● Definir os critérios de 
identificação de influenciadores 
digitais espírita

● Definir indicadores de análise 
dos dados

● Criar plano de comunicação 
para integração com 
Influenciadores Digitais 
Espíritas.

O que falta fazer?

● Projeto estratégico para a 
ACSE.

● Necessidade de conhecer o 
cenário de divulgação da 
DE na web para 
aprimoramento das nossas 
campanhas nacionais e 
participar do debate nos 
temas afetos ao ME, 
oferecendo reflexões e 
ponderações embasadas 
nos princípios e argumentos 
lógicos da DE, no seu 
tríplice aspecto.

● falta engajamento de 
pessoal técnico para 
evolução do projeto.

Como avaliamos?...



Exemplos de Materiais



Intranet ACSE 2.0

● Estudos sobre 
ferramentas e técnicas 
de construção de 
páginas dinâmicas e 
com dados integrados.

● Elaboração de 
vocabulário controlado 
da área.

● Estudo sobre 
processos de 
construção de 
contextos de dados 
integrados e 
referenciados.

O que foi feito:

● Definir uma ferramenta de 
construção de sites intranet 

● Definir um processo para a 
evolução do vocabulário 
controlado da área.

● Definir uma estratégia de 
migração da versão 1.0 para 
a versão 2.0

● Definir os critérios de 
medição dos dados gerados 
pelo site.

● Capacitar as equipes de 
trabalho.

● Compartilhar esse modelo 
de trabalho com as demais 
áreas do CFN.

O que falta fazer?

● Manter um conjunto de 
ferramentas que promovam a 
produtividade e integração 
entre equipes e áreas é um 
fator de efetividade no 
processo de Unificação do 
ME, entendemos que esse 
projeto deve ser considerado 
como estratégico para o CFN

● Enfrentamos a dificuldade de 
formação de uma equipe 
técnica capaz de gerar 
soluções integradoras e 
facilitem o dia-a-dia das 
equipes.

● Precisamos de pessoal nas 
áreas de Desenvolvimento de 
Software, Arquivologia e 
Design Gráfico.

Como avaliamos?...



Exemplos de Materiais



Planejamento de ações para 2022

Tema Central: 
Transversalidade da Comunicação Social Espírita | Integração com as áreas

Campanha sobre a 
PAZ em 2022

Campanha de incentivo à leitura de 
obras espíritas 2022

Intensificar ações de 
cooperação com as 

áreas do CFN


