SUPREMO CONSELHO DO GRAU 33 DO R.'.E.'.A.'.A.'. DA MAÇONARIA PARA
A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1ª Região Litúrgica do Paraná
Coordenação do Seminário 2018

Aos DDigniss.'. PPres.'. de Corpos Filosóficos
1ª Inspetoria Litúrgica do PR
Ref: Apresentação do Seminário 2018
Paz e Bem!
O Seminário de Filosofia Maçônica é o Grande trabalho de aproximação do Homem
Maçom, devidamente instruído e formado por sua caminhada pelo REAA, com as
grandes questões que o atinge como parte de uma sociedade que também está em
desenvolvimento.
Por ele podemos contribuir com o desenvolvimento dos IIr.'. que participam dos "Graus
Filosóficos" e também com os IIr.'. que estão trabalhando somente nas Lojas
Simbólicas, pois as dúvidas e anseios são os mesmos. Todos fazemos parte da mesma
Humanidade.
O Seminário também pode contribuir com a sociedade que nos cerca pois, pela reflexão
de nossos temas, podemos chegar a soluções que, inteligentemente administradas,
podem trazer progressos à sociedade.
Protegidos por nosso Rito e Regidos pelos nossos regulamentos, encontramos no
Seminário uma forma debater a sociedade e de dividir conhecimento em linguagem
profana.
É uma forma de sermos efetivos.
1. Tema:
Dentro do Planejamento para o Seminário, o Tema para o Seminário/2018, estabelecido
pelo CENAL, é:
"OS VALORES E PRÁTICAS DA MAÇONARIA TRADICIONAL, FRENTE Á
MODERNIDADE IMPOSTA PELA GLOBALIZAÇÃO, IMPULSIONADA PELA
INTERNET".
- Justificativa: A Maçonaria Mundial passa por um momento importante, pois temos
noticias de que, em países outrora baluarte na Maçonaria, experimenta hoje, uma
diminuição preocupante em seus quadros, principalmente nos Estados Unidos da
América e Inglaterra. A Maçonaria Brasileira e a GLP, por conseguinte, ainda se acham
num crescente número de irmãos admitidos, porém, devemos proceder essa discussão,
ou seja, angariar maneiras de manter nossas tradições e antigas obrigações, bem como o
progresso de nossa Ordem, frente à globalização, impulsionada pela Internet, em suas
mais variadas formas.
- Não fica fixado Subtemas, para não direcionar os trabalhos, possibilitando ampla
gama de caminhos a serem seguidos pelos Corpos.
- Importante: Os Corpos Filosóficos deverão observar o Escopo dos Graus que Ministra
para balizar o estudo dos Irmãos. Ainda, com o objetivo de situar o Tema.

2. Montagem das Equipes de Trabalhos por Corpo Filosófico:
a) Administrador do Seminário - é o Presidente do Corpo Filosófico. Tem por função a
administração Geral do Seminário, a Distribuição das Equipes de Obreiros que
trabalharão em 2018. A definição dos Coordenadores de Trabalhos. O efetivo convite
do Inspetor Geral que será o Orientador de Tese. A Comunicação entre o Corpo
Filosófico e a Coordenação do Seminário. A Motivação para a Atividade "Seminário",
dentro do Corpo Filosófico.
b) Coordenadores do Trabalho - A gestão efetiva do processo de pesquisa e
desenvolvimento da tese, estabelecendo o cronograma interno e controlando-o de forma
a que o trabalho seja concluído dentro dos prazos estabelecidos, com o conteúdo
proposto, bem como cuidar para que todos os Obreiros do Corpo Filosófico tenham
oportunidade de participar de sua elaboração e, ao mesmo tempo, zelar para que
nenhum Obreiro se furte do compromisso de participar.
c) Orientadores de Teses - São os Irmãos Inspetores Geral da Ordem convidados pelo
Presidente do Corpo Filosófico. Serão convidados com base em critérios como
afinidade com Corpo Filosófico, participação nas suas atividades e notório
conhecimento na área de pesquisa. Esses IIr.'. Orientadores de Tese estarão
responsáveis por dar o apoio filosófico e de conteúdo de pesquisa, sempre que instados
pelo Coordenador do Trabalho ou Presidente do Corpo Filosófico, contribuindo para
que a equipe consiga transmitir na sua Tese o que de melhor consiga diante do tema
proposto.
d) Autores da Tese - São os Obreiros do Corpo Filosófico que se responsabilizam pela
pesquisa, debate, apronto final dos argumentos, redação da Tese, elaboração da mídia de
apresentação.
e) Redator da Tese - É o Ir.'. responsável pela organização final da Tese, sua Redação
final e a sua revisão.
f) Palestrante - É o Ir.'. que fará apresentação da Tese na data do Seminário, participará
do Debate e poderá coordenar a elaboração da mídia de apresentação.
3. Apresentações das Teses:
CPRS - 18/08/2018 (dia do Maçom - pela manhã)
ELP - 22/09/18 (dia todo)
CRC (manhã) e CCK (à tarde) - 06/10/2018
Importante: a entrega das teses, que deverão ser redigidas em padrão CENAL deverá
ocorrer com 20 dias de antecedência por email em arquivo Word e a entrega das Mídias
de Apresentação deverá ser feita com 10 dias de antecedência, também por email.
3.1 - Datas:
Importante: As datas aqui estabelecidos poderão ser alteradas visando atender interesses

da Inspetoria, Inserções de Datas do Supremo Conselho ou situações especiais
constatadas no decorrer do ano. Sempre as alterações serão indicadas, determinadas ou
autorizadas pelo nosso Sob.'. Inspetor Litúrgico.
a) Apresentação dos Coordenadores e Orientadores - 10/04/2018
b) Entrega pelos Presidentes dos Corpos do 1º Relatório de Andamento - 15/05/2018
c) Entrega pelos Presidentes dos Corpos Filosóficos do 2º Relatório de Andamento - 45
dias antes da Apresentação no Seminário.
d)Quadro de datas de entrega e apresentação das Teses:
DATA ENTREGA DAS TESES DATA ENTREGA DE MIDIAS DE
APRESENTAÇÃO DATA DO SEMINÁRIO
DATA
ENTREGA DAS TESES
ELP's
CRC's
CCK's
CPRS

02/09
17/09
17/09
30/07

DATA ENTREGA DE
MIDIAS DE
APRESENTAÇÃO
12/09
27/09
27/09
08/08

DATA DO
SEMINÁRIO
22/09/18
06/10/18
06/10/18
18/08/18

3.2 - RECOMENDAÇÕES:
a) As mídias de apresentação devem ser elaboradas preferencialmente em Power Point,
devem ser encaminhadas para serem salvadas nos equipamentos da Equipe de
Coordenação do Seminário e os casos em que forem necessários recursos diferentes
(videos e musicas por exemplo devem ser comunicadas com 30 dias de antecedência à
apresentação no Semináriob) Se houverem especificidades na apresentação que
necessitem recursos diferentes dos habituais, também deve-se comunicar à Equipe de
Coordenação do Seminário com 30 dias de antecedência.
b) Os slides de apresentação devem ter boa visibilidade, quanto a cores, devendo tomar
o devido cuidado de evitar falta de contraste entre o fundo da tela e as escritas e,
também, evitar o excesso de texto nas telas, pois dificulta a visualização.
c) o apresentador deverá ter cuidado em não abordar Política Partidária e a não tecer
comentários que levem ao sectarismos religioso.
d) Os Presidentes de Corpos Filosóficos devem dar início de imediato às pesquisas e
elaboração das Teses.
e) Os presidentes de Corpos Filosóficos devem ser bastante enfáticos juntos aos seus
OObr.'. quanto a participação nas apresentações do Seminário, respeitando as
impossibilidades de Grau, sendo que esta capacidade de levarem todos os OObr.'. a
participar será considerada na avaliação e pontuação geral da Tese e Apresentação.

f) Os presidentes dos Corpos juntamente com os Orientadores e os Coordenadores
devem incentivar para que as Teses e Apresentações se atenham ao cerne que cada
Corpo se dedica a estudar e que estas sejam propositivos em suas conclusões.
g) Os Presidentes de Corpos devem orientar seus OObr.'. a participarem dos debates,
más fazê-lo sempre de forma objetiva, com perguntas claras e diretas, que visem
explorar os Apresentadores e possibilitar trazer à luz melhor compreensão da
Apresentação. As perguntas este ano serão feitas com Inscrição prévia.
h) Os Corpos Filosóficos de Curitiba devem se preparar para apoiar na recepção dos
Irmãos nos dias de Evento dos Seminários sob aspectos pessoais, materiais e
financeiros.

4. Café da Manhã :
É o Grande momento de integração e acolhimento.
Será Planejado e definido pela Coordenação do Seminário juntamente com os
Presidentes dos Corpos Filosóficos de Curitiba e Região, de forma a alcançarmos o
melhor possível dentro das possibilidades financeiras e operacionais dos corpos, sob a
luz do realidade que imperar no 2º semestre de 2018.
Como houve redução de dias (somente três sábados) certamente o gasto será menor.
5. Gastos Som e Filmagem:
a) Iluminação e Som - R$ 2.400,00 = R$ 2.500,00 em 2018
b) Filmagem - R$ 4.500,00 = R$ 4.725,00 em 2018
c) DVD's adicionais (4 jogos) = R$ 320,00
d) Água e Materiais diversos = 215,00
Total = R$ 7.760,00
Distribuição da Contribuição:
CCK CTBA e CPRS =R$ 870,00 - 2 corpos.
Demais Corpos = R$ 430,00 - 14 corpos.
Também no decorrer do ano estaremos preparando orçamento para aquisição de
equipamentos e identificação de possíveis operadores. Contaremos com a colaboração
de todos os IIr.'. para tal viabilização.
6. Cronograma na apresentação:
6.1 - Exc.'. Lojas de Perfeição - permanece a distribuição como em 2017, sábado nos
dois períodos:
• 3 paineis com 3 apresentações cada
• cada apresentação com 30min
• um debate por painel - 20 min
• Replicas de cada apresentador - 5 min.
• Fechamento Moderador - 5 min

6.2 - CRC e CCK - no mesmo sábado, CRC pela Manhã e CCK pela tarde:
CRC - pela manhã
• 2 paineis , um com 3 apresentações e outro com 2 apresentações
• cada apresentação com 30min
• um debate por painel - 20 min
• Replicas de cada apresentador - 5 min.
• Fechamento Moderador - 5 min
CCK - pela tarde
• Painel único com 2 apresentações
• cada apresentação com 40min
• um debate por painel - 30 min
• Replicas de cada apresentador - 5 min.
• Fechamento Moderador - 5 min
6.3 - CPRS - pela manhã
• Duas Apresentações de 40 minutos - grau 31 e grau 32
• Debates 30 minutos
• Replicas de cada apresentador 5 minutos
• Palavra do Moderador - 10 minutos
• Palavra do Sob.'. Insp.' Lit.'. 20 minutos
Fraternalmente
Reginaldo Bueno
Coordenador Seminário 2018
41 3345-9931 (escritório) // 41 3329-0250 (casa) // 41 98479-1830 (celular) //
reginaldobueno@onda.com.br

