
TERMO DE NORMATIZAÇÃO – PROGRAMA DE SOCIALIZAÇÃO 
 

Tendo em vista o predisposto no Artigo 6º, alínea “b”, inciso I do Estatuto Social da 
Confederação do Elo Social Brasil, valemo-nos do presente termo para normatizar, em nível 
nacional, o funcionamento do Programa denominado “Social do Cidadão”. 
 
Artigo 1º - O Programa de Socialização tem seus objetivos voltados a orientar gratuitamente 
os cidadãos, voltados primordialmente para o fortalecimento da cidadania, dos valores sociais 
e culturais, individual e coletivamente, independente de raça, cor, sexo, nacionalidade ou 
crença religiosa, respeitando o art. 5º, parágrafo XVIII da Constituição Federal. 
 
Parágrafo Único: A Socialização é o processo pelo qual o indivíduo passa a integrar-se 
verdadeiramente como agente ativo da Sociedade, tanto em atividades sócio-políticas quanto 
às de desenvolvimento pessoal. 
 
Artigo 2º - São ações do Programa de Socialização: 
 
§1 – Seminários de AMS – Agente do Mérito do Elo Social. Voltados a orientar os cidadãos 
em seus direitos e deveres democráticos e políticos, através de ações regimentadas à luz do 
Direito. São ministrados em 16 horas divididas em 4 dias, tendo os módulos: 
 
I – Ciências Políticas; 
II – Direito Civil; 
III – Direito Constitucional; 
IV – Responsabilidade Política; 
V – Direitos Humanos; 
VI – Terceiro Setor; 
VII – Improbidade Administrativa; 
VIII – Elo Social – 5º Poder; 
 
§2 – Cursos Vivenciais – Voltados a amenizar a alarmante queda da qualidade do ser 
humano. São ministrados em 16 horas divididas em 4 dias, divididos em 13 cursos: 
 
I – Direito; 
II – Psicologia; 
III – Medicina; 
IV – Nutrição; 
V – Lógica; 
VI – Política; 
VII – Crenças; 
VIII – Sexologia; 
IX – Administração conjunta do Lar; 
X – Etiquetas e Comportamentos; 
XI – Vocações e Aptidões; 
XII – Primeiros Socorros; 
XIII – Estética Corporal; 
 
§3 – Cursos de Alfabetização Acelerada e Idiomas – Voltados a qualificar os cidadãos 
dando-lhes melhores condições de vida. São divididos em: 
 
I – Curso de Alfabetização; 
II – Curso de Inglês; 



III – Curso de Espanhol; 
IV – Curso de Italiano; 
 
§4 – Cursos de Informática – Voltados a qualificar e integrar os cidadãos na era virtual, 
imprescindível ao mundo contemporâneo. Divididos em: 
 
I – Curso Básico. Módulo de 16 horas; 
II – Curso Básico Avançado – Módulo de 32 Horas; 
III – Curso Básico de Web Designer – ; 
 
§5 – Cursos de Técnicas Empresariais – Voltados a qualificar cidadãos e micro e médio 
empresários em técnicas de aperfeiçoamento empresarial. 
 
§6 – Cursos Profissionalizantes – Voltados a qualificar e integrar os cidadãos ao mercado 
de trabalho. 
 
I – Cursos Profissionalizantes Contábil; 

• Assistente de Departamento Pessoal; 
• Assistente de Escrita Fiscal; 
• Assistente Contábil; 
• Assistente de Abertura, Transferência e Encerramento de Firmas; 
 

II - Cursos Profissionalizantes Jurídico; 
• Assistente de Área Cível; 
• Assistente de Área Família; 
• Assistente de Área Cobrança; 
• Assistente de Área Trabalhista; 
 

III - Cursos Profissionalizantes de Marketing; 
• Assistente de Marketing; 
• Assistente de Publicidade; 
• Operador de Telemarketing; 
• Técnica de Criação; 

 
IV – Cursos Técnicos Informatizados –  

• Operador de Ilha de Edição; 
• Áudio e Vídeo; 
• Cinegrafia; 
• Fotografia; 
• Hardware; 
• Instalador de Circuito; 
• Instalador de Telefonia; 
• Instalador Interno de Rede; 
• AutoCAD; 

 
V – Cursos de Construção Civil: 

• Pintor; 
• Marceneiro; 
• Jardineiro; 
• Gesseiro; 



• Pedreiro; 
• Carpinteiro; 
• Eletricista; 
• Encanador; 

 
§7 – Cursos de Artes – Voltados a qualificar e imbuir aos cidadãos práticas artísticas, 
objetivando alternativas financeiras, laser e desenvolvimento de criatividade. 
 
I – Cursos de Pintura; 
II – Cursos de Bordados; 
III – Cursos de Música; 
IV – Cursos de Artesanato; 
V – Cursos de Reciclagem; 
VI – Cursos de Danças; 
 
§8 – Palestras de Técnicas de Liderança – Voltadas a qualificar e imbuir aos cidadãos 
espírito de liderança, objetivando melhores resultados em sua vida profissional e social. 
 
§9 – Palestras de Comunicação – Voltadas a instruir os cidadãos em técnicas para o 
mercado de Comunicação. 
 
I – Noções de Comunicação; 
II – Noções de técnicas audiovisuais; 
 
Artigo 3º - Todos os cursos, seminários, simpósios e palestras ministrados pelo Elo Social 
Brasil são abertos a cidadãos maiores de 16 anos, que tenham concluído o seminário de AMS 
– Agente do Mérito do Elo Social.  
 
Artigo 4º - Os regressos e familiares de apenados terão prioridade em todas as atividades do 
Programa de Socialização bem como os menores de idade cumprindo pena sócio-educativa, 
nos termos da lei 8069/90. 
 
Artigo 5º - O material didático de todas as atividades do Programa de Socialização serão 
disponibilizados pela Internet através do site www.elosocial.org.br, ou distribuídos 
gratuitamente em caso de patrocínio. 
 
Artigo 6º - Todas as atividades do Programa de Socialização são gratuitas devendo aos 
participantes repor à Instituição a mesma carga horária a que foram beneficiados a título de 
compensação em atividades realizadas pela Instituição. 
 
Parágrafo Único - A Instituição poderá selecionar e convidar participantes que demonstrem 
conhecimento técnico para repor horas-aula através de monitoramento ou atividades 
correlatas a seus Programas. 
 
Artigo 7º - A cada 3 Cursos Básicos, Técnicos, Informática e Profissionalizantes, deverá o 
participante frequentar de no mínimo 1 Curso Vicencial, para efetivar nova matrícula em 
cursos e palestras. 
 
Artigo 8º - A Implantação do Programa não tem por objetivo substituir os programas 
governamentais já existentes na esfera federal, estadual ou municipal, mas sim acrescentar 
mais esta iniciativa em prol da Cidadania e Democracia no Brasil. Pois, tanto a Constituição 

http://www.elosocial.org.br/


Federal quanto os instrumentos Estaduais e Municipais são unânimes em afirmar que tais 
iniciativas também competem à sociedade civil devidamente organizada, como no caso do Elo 
Social. 
 
Artigo 9º - Este Termo de Normatização entra em vigor, em todo território nacional, na data 
de sua aprovação, cabendo a Confederação do Elo Social Brasil promover a sua ampla 
divulgação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
 
São Paulo-SP, 04 de Julho de 2008. 
Nas dependências do Anexo dos Congressistas - Memorial da América Latina. 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jomateleno do Santos Teixeira 
OMS nº 001 – 1ª Região 
Presidente CESB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Movimento Passando o Brasil a Limpo” 


