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 MOVIMENTO FAMILIAR CRISTÃO - MFC 

Secretariando Nacional de Planejamento - SENPLAN 

                                           

 

 
ATA DE REUNIÃO 001/2018 

  
LOCAL: Vitória da Conquista (Sede SENPLAN)   DATA:  12/03/2018     HORÁRIO: 20:00 horas 
 
 

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 
NOME SETOR  ASSINATURA 

Auristênisson da Mota Cirino SENPLAN 

 (V. Conquista/BA) 

 

 

Cremildo Júnior PRONANO 

 (V. Conquista/BA) 
 

Paulo Cassiano Coordenação Estadual 

(Eunápolis/BA) 

 

Paulo Cesar Do Rosário Coordenação Estadual 

(Vitória/ES) 

 

Maria Helena Felix Do Rosário Coordenação Estadual 

(Vitória/ES) 

 

Maria Sebastiana Leão Coordenação Estadual 

(São Luiz/MA). 

 

Thaylon Rogério SENFIN   

(São Luiz/MA) 

 

Renata Silva Teles Coord. de Equipe-base 

(Rondonópolis/MT). 

 

Decio Cristiano Piato SERPLAN 

(Rondonópolis/MT). 

 

Jislene Pessoa Salgado Piato SERPLAN 

(Rondonópolis/MT). 

 

Juarez Ramos de Souza MFC  

(Campo Grande/MT). 

 

Celio Silva MFC 

 (Belém/PA) 

 

Felicidade Silva MFC 

 (Belém/PA) 

 

 

PAUTA:  
1. Rotinas do sistema Família MFC (Já liberadas e a liberar); 
2. Cadastro Nacional (Acompanhamento); 
3. Dificuldades Encontradas (Propor soluções); 
4. O que ocorrer. 
 

 
DELIBERAÇÕES/INFORMES: 

1. Rotinas do sistema Família MFC (Já liberadas e a liberar): 
1.1 Júnior, representante da PRONANO, apresentou as novas rotinas do sistema Família 
MFC, enfatizando os pontos fortes do programa como instrumento de pesquisa e gestão. 
1.2 Foi apresentado todas as novas possibilidades de uso do sistema com novos relatórios 
de acompanhamento, destacando o controle por níveis de autorização (coordenador de 
grupos-base, coordenador de cidade, coordenador de estado e coordenador de Condir).  

 
 

https://www.facebook.com/paulocesardo.rosario?fref=mentions
https://www.facebook.com/mahelena.felix/about
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1.3 Também foi divulgado que os sistema possui rotina de impressão em papel e 
salvamento em arquivo digitalizado nas versões Word e PDF, para uso IMEDIATO. 

1.  Cadastro Nacional (Acompanhamento): 
2.1 Foi apresentado o tutorial para auxílio na divulgação do cadastramento, tendo sido 
aprovados por todos. 
2.2 O SENPLAN disponibilizará o tutorial em arquivos digitais no formato PDF e power 
point. 
2.3 Ficou definido que todos os colaboradores do SENPLAN darão ampla divulgação ao 
material de cadastramento (Tutorial) em todo o Brasil.   
2.4 O SENPLAN se comprometeu em confeccionar um novo tutorial com rotinas 
especificas de gestão para os Coordenadores de cidade. Esse material será dado 
conhecimento na próxima reunião virtual do SENPLAN, prevista para o dia 09/abril/2018. 
 

3. Dificuldades Encontradas (Propor soluções): 
3.1  Foram detectadas dificuldades no uso das novas tecnologias por alguns Mefecistas. 
Porém, entre os membros de perfil mais jovem o uso do sistema (Família MFC) não 
apresenta nenhum problema em seu manuseio. 
3.2  Constatou-se que alguns grupos-base se cadastram, porém não ativaram os membros. 
Neste caso, será deflagrada uma campanha de sensibilização entre os coordenadores de 
equipes-base de cada local no intuito de conscientizá-los a “ativar imediatamente” todos 
os seus membros. 
 

      4. O que ocorrer: 
4.1 O SEPLAN articulará reunião com a Coordenação do MFC nacional para discutir 
possibilidades de otimizar as ações de cadastramento em todo o país, devendo apresenta-
las na próxima videoconferência. 
4.2 O SENPLAN, juntamente com a PRONANO incrementará o sistema “Família MFC” 
com novas atualizações a fim de otimizar o trabalho dos demais secretariados nacionais. 
4.3 O SENPLAN realizará reunião virtual com o CONDIN a fim de 
articular/estimular/envolver este Conselho e seus secretariados na difusão de campanha 
de cadastramento e membros em todos os estados em que o MFC atue. 
4.4 O SENPLAN orienta e recomenda somente o cadastramento de membros efetivos que 
estejas cientes das obrigações estatutárias e regimentais do MFC. 

 


