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Coordenação Nacional do Movimento Familiar 

Cristão- Gestão 2016-2019 

SENFOR – Secretariado Nacional de Formação 

EQUIPE DE METODOLOGIA 20º ENA 

                          
Descrição: ATA da 4ª reunião da Equipe de 

Metodologia e Conteúdo -20º ENA  

Data: 24/05/2018 
 
 

Início: 19h  
Término: 21:35h 
 

 

Local: Virtual - Videoconferência  

Presentes: Alivanir, Jane, Fátima, José Carlos, Jael e Andreia, Ivana 

Pauta: Acolhida/Momento de Espiritualidade, Escolha dos Projetos, Informações 
Gerais. 
Na data e horário acima, a reunião foi iniciada com a acolhida feita por Jane, coordenadora da 
Equipe de Metodologia e Conteúdo – EMC, dando as boas-vindas a todos e em seguida, um 
momento de invocação do Espirito Santo de Deus para iluminar as decisões e 

responsabilidades na seleção dos projetos enviados para o 20º ENA, que permitiu a equipe 
fazer um raio X das atividades desenvolvidas pelo MFC em nível nacional. Os critérios 

adotados para a  seleção foram: consistência, solidez, estrutura, realidade onde se 
desenvolveu e resultados alcançados. Os eixos norteadores foram organizados em três 
blocos: Formação; Nucleação e Assistência e solidariedade. Considerando que foram definidos 

oito projetos para serem apresentados no ENA e um deles, do eixo nucleação, foi previamente 
delegado aos SENJOV, coube a equipe a seleção de sete projetos. Foram selecionados os 

seguintes projetos: FORMAÇÃO: “Projeto Gota D’água” Maranhão; “Centro de Formação 
e Promoção Humana” Vitória da Conquista- BA. NUCLEAÇÃO: ”Encontro de Corações” 
CONDIR - Sul; “Encontro do Bom Pastor” Telêmaco Borba - PR; “Dia da Família” 

Maceió - AL. ASSISTENCIA E SOLIDARIEDADE: “ Infa” Rio de Janeiro; “Casa do Crer 
Ser” Ouro Preto - MG. Carlos, coordenador do SENFOR, ficou responsável de informar ao 

CONDIN os projetos selecionados, que por sua vez informará aos CONDIR´s. Jane irá enviar 
um modelo de formulário para a descrição dos projetos por Email institucional para avaliação 
e sugestões da EMC. E nada mais tendo a tratar, a reunião foi encerrada as 21:35h e eu, José 

Freitas, transcrevi esta ATA que após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. 
 
 

 

 
 


