PROPOSTA: Regulamentação do CFor
PROPONENTE: Helio Ferreira
RESUMO: Definição e inclusão regulamentar do conteúdo programático do CFor (básico e
avançado).
JUSTIFICATIVA: O Curso de Formação Tradicionalista (CFor), foi criado em 2003 após a
constatação pelo MTG que os Tradicionalistas precisavam ter maiores conhecimentos sobre
esta Instituição, seu funcionamento, seus princípios e sua Historia. A partir dai, este curso se
tornou um ícone dentro da Federação sendo inclusive pré-requisito para ocupação de vários
cargos e funções dentro do Movimento e pela sua importância e relevância foi ampliado para
uma segunda etapa, o CFor avançado, onde os mesmos assuntos são mais detalhados e
aprofundados no seu conteúdo, com o objetivo inicial de formar multiplicadores e Palestrantes
sobre estes temas relacionados ao nosso Movimento.
Atualmente, quatorze anos após sua criação, o MTG através do Dep. de Cursos, vem mantendo
esse conteúdo programático, porem não podemos afirmar que num futuro próximo outras
lideranças continuem tendo essa preocupação com os reais objetivos deste curso e sua
historia, alterando seu conteúdo original por falta de uma Regulamentação.
Palestras do primeiro CFor: HISTORIA DO RIO GRANDE DO SUL
HISTORIA DO MTG
IDEOLOGIA DO TRADICIONALISMO (TESES)
RELAÇÕES HUMANAS E SOCIAIS
Com o passar dos tempos houveram algumas adaptações ao conteúdo inicial porem sem
alterar a essência do mesmo, o que era Historia do MTG, foi dividido em HISTORIA DO
TRADICIONALISMO e ESTRUTURA DO MTG e FCG, foi inserida a CARTA DE PRINCIPIOS, as
Relações Humanas foi substituída por LIDERANÇA e GESTÃO DE PESSOAS ( liderança,
relacionamento interpessoal e gerenciamento de conflitos). E as Teses se resumiram em
apenas duas, O SENTIDO E O VALOR DO TRADICIONALISMO e O SENTIDO E O ALCANCE SOCIAL
DO TRADICIONALISMO, e hoje juntamente com a CARTA DE PRINCIPIOS, eventualmente são
trabalhadas, mas não são matérias presentes em todos os cursos de forma individualizada, até
pela dificuldade de reunir Palestrantes quando o curso é realizado nas Regiões.
PROPOSTA: Seja criado um novo Artigo no Capitulo “Disposições Gerais” do Regulamento
Geral, regulamentando o conteúdo programático do CFor e CFor Avançado, conforme foi
estipulado na sua criação, contemplando as adaptações feitas ao longo destes quatorze anos,
mas que não alteraram a proposta inicial do curso.
Proposta de conteúdo programático do CFor:
NOÇÕES BÁSICAS SOBRE A HISTORIA DO R.G.do SUL
HISTORIA DO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO
HISTORIA E ESTRUTURA DO MTG
PRINCIPAIS TESES DO MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO

CARTA DE PRINCIPIOS
RELAÇÕES HUMANAS NO TRADICIONALISMO (liderança, gestão de pessoas, gerenciamento de
conflitos)
Obs. Apesar de ser aparentemente extenso, esse conteúdo programático contempla tudo o
que deve ser exposto no CFor e pode ser compilado em QUATRO ou CINCO PALESTRAS,
preenchendo a carga horária de 8 ou 9 horas, ficando os detalhamentos mais específicos de
cada assunto para o CFor Avançado.
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