
 
 
 

 
México, D.F., 18 de dezembro de 2018 

  
MEMBROS DA ASSEMBLEIA GERAL 
Federação Latino-Americana de Colégios da Companhia de Jesus 
 
Ref.: Apresentação manuais rede de homólogos comunicadores  
 
Prezados membros da Assembleia Geral da FLACSI, 
  
A coleção de manuais apresentada a seguir é o resultado do trabalho colaborativo da Rede de                
Comunicadores da FLACSI realizado ao longo de 2017 e 2018. 
  
Entendendo que a dimensão da comunicação é central para a Companhia de Jesus, pois é um                
espaço que incorpora a colaboração mais criativa e estratégica, o Decreto 2 da Congregação              
Geral XXXVI afirma que: "as novas tecnologias de comunicação abrem formas de organização             
que facilitam a colaboração. Eles permitem mobilizar recursos humanos e materiais para apoiar             
a missão e ir além das fronteiras nacionais e das fronteiras das Províncias e Regiões". 
  
A FLACSI tem tentado responder a este apelo, reafirmado em seu Planejamento Estratégico             
2018-2020, ao estabelecer que a comunicação, como estratégia transversal, favorece uma           
maior integração que contribui no campo apostólico da educação. "Esta estratégia é            
fundamental para responder aos desafios atuais". Por esta razão, foi criada em 2017 uma Rede               
de Homólogos com os responsáveis pela comunicação dos colégios membros da FLACSI, a fim              
de abrir-se à criatividade e ao diálogo para ampliar a visão regional e estabelecer linhas de                
trabalho com mensagens, estratégias e linguagens comuns. 
 
Esta sinergia se materializou por meio de uma série de reuniões virtuais em que se               
compartilharam os horizontes de trabalho das áreas de comunicação dos colégios, se ressaltou             
a importância do trabalho em conjunto e se criaram três zonas de trabalho para estabelecer               
temas que ajudam os homólogos a comunicar de forma efetiva e assertiva a missão dos               
colégios pertencentes à FLACSI. 
 
Um dos resultados deste trabalho é a coleção de manuais de comunicação que anexa esta               
comunicação, que visa fornecer às redes e colégios da FLACSI um guia que lhes proporcione a                
mesma perspectiva de comunicação, mas dando espaço para adaptá-lo à cada realidade e             
contexto. Esta coleção foi dividida em 5 volumes e cada um responde a um tema específico: 
 
1. Linguagem Comum: no qual conceitos básicos inacianos são exibidos e ajudarão a             
contextualizar as comunicações; um guia para desenvolver uma identidade visual que ajude a             
ter uma imagem institucional clara e definida; e propostas de linguagem comum que gerem              
pertencimento e ajudem os colégios a se identificarem como um único corpo apostólico             
inaciano. 
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2. Meios de imprensa: no qual os públicos são apresentados de acordo com seu nível de poder                 
e posições em relação à instituição; e, são estabelecidos os meios apropriados de comunicação              
para executar as estratégias definidas. Este volume se concentra na comunicação na mídia             
tradicional. Recomendações são dadas sobre o relacionamento com jornalistas; quando e como            
fazer declarações; quando e como corrigir um jornalista ao disseminar informação errada.            
Também é proposto um guia prático para fazer comunicados de imprensa, anúncios oficiais,             
coletivas de imprensa e entrevistas. 

  
3. Mídia Digital: são dadas explicações e recomendações de uso para as principais mídias              
digitais. Grande parte deste volume se concentra nas redes sociais. A função do responsável              
pelas mídias sociais é explicada; uma descrição de cada rede social é feita com recomendações               
e conceitos-chaves; e se abordam alguns aspectos importantes para levar em consideração            
sobre o uso da imagem pessoal em mídias digitais e redes sociais. 
  
4. Comunicação de Crise: no qual são apresentadas recomendações para identificar uma            
situação de crise no mundo on-line ou off-line e desenvolve-se um protocolo de ação em caso                
de crise nas redes sociais que cada colégio possa ativar. 
  
5. Comunicação Externa: está atualmente em desenvolvimento, para ser finalizado em 2019, e             
no qual alguns aspectos gerais são apresentados para construir um plano de comunicação             
externo para os colégios. 
  
Esta coleção visa estabelecer um guia oficial para o mesmo olhar comunicacional, mas dando              
espaço para cada colégio adaptá-lo a sua realidade e seu contexto. 
  
Esta é a oportunidade de agradecer a cada um dos profissionais que dedicou tempo e trabalho                
para tornar este documento colaborativo que possibilita dar mais sentido ao que cada um              
realiza. Trabalho com sentido apostólico, com um mesmo corpo inaciano, com uma missão             
compartilhada e com uma identidade comum. 
 
Um especial agradecimento àqueles que participaram na definição, sistematização e ordem do            
documento completo: 

- Juan Ignacio Castellaro, Colegio del Salvador (Argentina) 
- Ana Claudia Klein, Associação Antônio Vieira - ASAV (Brasil) 
- Ana Sigaud, Colégio São Luís (Brasil) 
- Alejandro Rodríguez, Colegio San Calixto (Bolívia) 
- Ana María Vargas, Colegio San Bartolomé La Merced (Colômbia) 
- Diana Quintero, Colegio San José (Colômbia) 
- Felipe Vargas, Colegio Mayor de San Bartolomé (Colômbia) 
- Julián Aristizabal, Colegio San Luis Gonzaga (Colômbia) 
- Luisa Mahecha, Colegio San Francisco Javier (Colômbia) 
- Olga Lucía Izquierdo, Colegio Santa Luisa (Colômbia) 
- Cynthia Osorio, Red Educacional Ignaciana (Chile) 
- Carlos Aimacaña, Unidad Educativa San Felipe Neri (Equador) 
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- Mateo Garzón, Unidad Educativa San Luis Gonzaga (Equador) 
- Rafael Góchez, Colegio Externado de San José (El Salvador) 
- Isabel Jaime, Instituto de Ciencias (México) 
- Juan Ignacio Martínez, Instituto Oriente (México) 
- Javier González - FLACSI 
- Juan Felipe Carrillo - FLACSI 

  
Além disso, às pessoas que fizeram a tradução para o português: 

- Ana Claudia Klein, Associação Antônio Vieira - ASAV (Brasil) 
- Silvia Lenzi, Província Jesuítas Brasil 

  
O convite agora é para que conheçam os manuais e que os compartilhem com as equipes                
diretivas dos colégios de suas redes educacionais, esperando que sejam úteis em seu trabalho              
diário. 
 
Santo Alberto Hurtado, SJ, nos convida a "olhar grande, querer grande, pensar grande e              
realizar grande". Que essa inspiração sempre nos acompanhe neste e em futuros trabalhos             
conjuntos. 
 
 

Fraternalmente, 

 
 

Saúl Cuautle Quechol, S.J. 
Presidente FLACSI 
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