XVII Confraternização dos Grupos de Estudos
Sistematizados da Doutrina Espírita do CRE2
Subcomissão de Secretaria e Credenciamento

MANUAL DO PARTICIPANTE
Tema desta edição:

Família, Encontros e Desencontros
SEJA BEM VINDO!

APRESENTAÇÃO: A XVII CONGESDE-2 objetiva a unificação e o fortalecimento do
Estudo da Doutrina Espírita no CRE2, proporcionando aos participantes a integração entre
todos os estudantes e os facilitadores de CIEDE e ESDE, o estudo de temas doutrinários de
interesse dos estudantes da Doutrina e a sensibilização para a prática dos ensinamentos
espíritas na Família, na Casa Espírita e na Comunidade.
Realizar-se-á no dia 03 de setembro 2017 (DOMINGO), e será sediado pela UME
Taquara. O horário do evento será das 7h às 18h. A sede será.
Eeeb Neusa Mari Pacheco- Ciep
R. Pres. João Goularte, 478 - Canelinha, Canela - RS, 95680-000
Telefone: (54) 3282-2555
INVESTIMENTO: Nesta edição a inscrição por participante será de R$35,00 cobrindo
café da manhã, lanches, almoço, material didático e de divulgação mais transportes e
hospedagem do palestrante.
PARTICIPANTES: O público alvo são os Confraternistas Estudantes (membros de
Grupos de ESDE, Grupos de CIEDE e Grupos de III Ciclo da Juventude), os
Confraternistas Dirigentes (Facilitadores de ESDE e CIEDE, Orientadores de Juventude,
Presidentes das Casas e das UMEs do CRE2) e Membros de Equipe (trabalhadores do
Movimento indicados pela Comissão Geral ou de Infraestrutura para integrar alguma das
equipes de trabalho). Salientamos que todos, os Confraternistas Estudantes e Dirigentes,
bem como Comissão Doutrinária estarão sujeitos à taxa de inscrição.
RECOMENDAÇÕES:
Para o bom andamento do trabalho algumas regras devem ser observadas:
 Leia o Regulamento desta edição do evento, ao participante, principalmente
leia, o artigo 19°.
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 Seja pontual. Não será permitida a entrada de participantes após iniciada a
atividade do dia, nem o retorno do participante que tenha se ausentado sem o
consentimento da Coordenação Geral;
 Use sempre o crachá, pois ele é a sua identificação e garante a segurança;
 Evite atividades paralelas que levem ao isolamento ou que prejudiquem a
harmonia de um evento de confraternização;
 Espere a sua vez durante os horários de higiene ou refeição; evite o desperdício
de água, luz, alimentos, material de consumo e material didático;
 Não é permitido o uso de aparelhos sonoros (emissores de música, vídeo,
telefone celular...) durante os trabalhos;
 Respeite os horários estipulados no programa, tais como: credenciamento,
entrada nas salas, lanche, etc. Dessa maneira estarão contribuindo com a
organização do evento e o bom andamento dos trabalhos.
IMPORTANTE: Traga caneta e material de higiene pessoal. Se tiver fazendo algum
tratamento médico, traga seus remédios.


NÃO
SERÃO
ACEITAS
INSCRIÇÕES
E
SUBSTITUIÇÕES
DE
PARTICIPANTES FORA DO PRAZO; NÃO SERÃO RECEBIDAS PESSOAS
NÃO INSCRITAS NEM ACOMPANHANTES.



Não haverá devolução de inscrição, mesmo com ausência;
INFORMAÇÕES GERAIS:

Haverá um pronto-socorro médico e espiritual para alguma indisposição dos
confraternistas.
Caso haja dúvidas, consulte o Regulamento da XVII CONGESDE-2 ou entre em contato
com a Subcomissão de Secretaria e Credenciamento.
Subcomissão de Secretaria
Homero Taborda
Fone - 991332416
E-mail:congesde@cre2.com.br

Coordenação Geral
Esio B.Marchisio Jr.
Fone: 3037-5161

