
Prezado (a) companheiro (a) de ideal espírita, 

A Coordenação do 1º Simpósio dos Centros Espíritas na FEESP - FEDERAÇÃO ESPÍRITA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO – 2020 “O Homem de Bem frente aos desafios da 

atualidade”, agradece seu interesse e apresenta este Manual de Orientações para os 

candidatos a PALESTRANTES indicados pelas Casas Espíritas. 

O objetivo deste manual é o de estabelecer e tornar públicos critérios de escolhas de 

palestrantes e palestras, critérios para eventuais desclassificações e apresentar padrões 

a serem observados, de forma a tornar o processo transparente a todos interessados. 

 

Sobre as palestras 

1. O telefone celular do candidato palestrante será inserido no grupo de whatsapp 

“Simpósio Homem de Bem 2020”. Este é um canal importante para envio de 

orientações, bem como vídeos (conforme explicará o item 4 abaixo). 

 

2. As palestras deverão realizar reflexões sob o tema principal: “O homem de bem 

frente aos desafios da atualidade.” Esse tema já deverá ter sido escolhido no 

formulário encaminhado pela Casa Espírita. Dúvidas a respeito encaminhar e-

mail para: federativa_educacao@feesp.org.br;  

 

3. O plano de palestra deverá obedecer ao modelo que será encaminhado em 

formato “word”, em conjunto com estas orientações; a palestra não será 

considerada se não for obedecer ao padrão proposto; 

 

4. Deverá ser encaminhado vídeo com alguma palestra proferida pelo candidato, 

com tema de caráter espírita. Este vídeo deverá ter duração de no mínimo 5 

minutos e máximo 10 minutos, sendo encaminhado à Coordenação do Simpósio 

somente através de gravação pelo celular e envio por whatsapp para o Grupo 

“Simpósio Homem de Bem 2020”. 

 

5. Prazo para envio do plano de palestra: 30 de abril de 2020, impreterivelmente. 

Planos de Palestra encaminhados depois deste prazo serão desconsiderados; 

 

6. Critérios de seleção de palestras: 

 

o Data da entrega do plano; 

o Utilização do modelo de Plano de Palestra (conforme item 3); 

o Envio de vídeo de no mínimo 5 minutos (conforme item 4); 

o Aderência aos postulados da Doutrina Espírita, por Allan Kardec, em 

todas suas obras; 
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o As palestras deverão possuir em sua essência abordagem baseada em 

amor cristão, respeitosa, acolhedora, confortadora, consoladora, 

esperançosa e otimista. 

o Obediência a direitos autorais. Os palestrantes deverão respeitar os 

direitos autorais conforme a legislação vigente, sendo permitida apenas 

reprodução de pequenos trechos das obras (citações). De acordo com o 

disposto no artigo 28 da Lei do Direito Autoral, cabe ao autor o direito 

exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica. 

E o artigo 29 dispõe que depende de autorização prévia e expressa do 

autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, dentre elas a 

reprodução parcial ou integral. Contudo, essa exclusividade é limitada 

pelas hipóteses expressamente indicadas no artigo 46 da mesma Lei. Fora 

dessas exceções legais, e da permissão da cópia para uso privado do 

copista, a reprodução, sem autorização do titular de direitos autorais ou 

de seu representante, constitui contrafação passível de punição nas 

esperas cível e criminal. 

 

7. Caso a palestra apresente equívocos, a Comissão responsável entrará em 

contato com o palestrante de forma acolhedora e respeitosa para buscar os 

devidos ajustes. Em todas as comunicações a Casa Espírita que indicou o 

palestrante estará também incluída, preferencialmente através de e-mail; 

 

8. Nem todas as palestras, apesar de estarem de acordo com o esperado, poderão 

fazer parte da grade do Simpósio. Por isso a entrega do plano de palestra de 

forma mais antecipada possível é recomendada. Caso a palestra não possa ser 

parte da grade, haverá a possibilidade de publicação em meio próprio ou a 

apresentação em outros Centros Espíritas mediante aprovação do palestrante; 

 

9. Todo palestrante aprovado e participante da grade do Simpósio será notificado 

até o dia 31/05/2020. Vale lembrar que o recurso a ser utilizado no dia da 

palestra no Simpósio será o Microsoft PowerPoint. Aos aprovados 

encaminharemos o padrão de apresentação a ser utilizado; 

 

10. Para a garantia da imparcialidade, a Comissão julgadora dos planos de palestra 

é formada por membros da FEESP, pela Área Federativa, com auxílio das demais 

áreas da casa; 

 

11. Toda a palestra encaminhada receberá um e-mail protocolo de recebimento. 

Caso isso não ocorra entre em contato urgente através do e-mail: 

federativa_educacao@feesp.org.br ou grupo de whatsapp “Simpósio Homem de 

Bem 2020”. 
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Fraternalmente desejamos que Jesus os inspire e ilumine seus pensamentos com ideias 

pautadas pela Lei do Amor. 

 

Antonio Dallaqua 

Coordenador Palestrantes e Grade do Simpósio 

 

Alexandre Paoli Fernandes 

Coordenador Geral do Simpósio 

 

Ieda Porfírio de Moraes 

Diretora Área Federativa – FEESP 

 

 

 


