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PORTARIA CESB Nº 007/2020 

REGULAMENTAÇÃO DOS RIs – REGISTRO DE INSTRUTORES – DE CURSOS 

VIVENCIAIS 

Confederação do Elo Social Brasil, instituição social sem fins lucrativos, com representação 

nacional, criada nos termos dos parágrafos XVII e XVIII do Artigo 5º da Constituição da 

República do Brasil, e do artigo 16 do Decreto 678 de 06/11/1992, e das leis 9.790/99 e 

10.406/06, inscrita no CNPJ 08.573.345/0001-46, representada neste ato por seu diretor 

presidente Jomateleno dos Santos Teixeira, RG 7.186.124-5, CPF 669.582.108-91 - OMS – 

DF 001, que a esta subscreve, com os poderes que lhe são outorgados, pelo Estatuto Social, 

Regimento Interno e Código de Ética, vem editar e publicar a presente portaria, que entra em 

vigor imediatamente a partir da data de sua assinatura e publicação em nosso portal de 

internet www.elosocial.org.br 

Dos argumentos: Com o avançar das atividades relativas de implantação nacional dos cursos 

Vivenciais, em especial com relação às avaliações de instrutores, necessário se faz a criação 

das normas regulamentadoras conforme segue: 

01) – Fica aditada a normatização constante na portaria 002/2020 de 07/01/2020, para 

constar que a denominação “diretor de eixo” foi alterada para “Coordenador de Eixo” 

02) – Fica criado oficialmente a credencial de Instrutores Vivenciais, com a sigla RI, que 

será expedida pela OMS – Ordem do Mérito do Elo Social – após aprovação dos 

Coordenadores Nacionais de Eixo. 

03) – Todos os aprovados receberão gratuitamente suas Credenciais de Diretores do Elo 

Social, com o número de sua OMS, bem como sua credencial de Instrutor com o número de 

seu RI, ficando claro que estas credenciais são de reconhecimento nacional. 

04) – A aprovação para ministrar curso vivenciais é única e serve para todos os cursos, 

sendo certo que as autorizações são individuais, podendo o instrutor estar qualificado para 

ministrar um curso e outros não. 

05) – O portal de internet www.socialdocidadao.org.br terá relação atualizada de 

instrutores que podem ministrar os cursos vivenciais e palestras do Elo Social.  

06) – Todos que colaboraram para o desenvolvimento dos materiais didáticos estão 

dispensados de participarem de provas avaliativas e, por razoes óbvias, não podem ser 

avaliados com materiais que ajudaram a criar, e ainda podem escolher as matérias que se 

julgarem apitos. 
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