Apresentação
A Fundação OCIDEMNTE – Organização Científica de Estudos Materiais, Naturais e Espirituais é uma
entidade civil, não sectária, sem fins lucrativos, regida por estatuto e regulamento próprios, fundada na
cidade do Salvador, em 05 de maio de 1984. Trata-se de uma Instituição de caráter educativo, criada
para auxiliar o Ser Humano em sua reforma interior, a partir do conhecimento e integração de si
mesmo, por meio do despertamento, desenvolvimento, manutenção e utilização do seu próprio
potencial, fundamentado no estudo e desvendamento dos códigos imutáveis das Leis Naturais que
regem o Universo.
A Fundação desenvolve experiências em diversos campos do conhecimento, buscando sempre criar e
inovar na área educacional. Em seus trabalhos, tem estimulado processos de ensino-aprendizagemsentimento, pesquisas e extensão relativos à Meditação, Consciência e Autoconhecimento.
O SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE MEDITAÇÃO, CONSCIÊNCIA E AUTOCONHECIMENTOé uma
realização anual da Fundação Ocidemnte, que se constitui numa excelente oportunidade para refletir
sobre tais temáticas. Este evento apresenta atividades científicas desenvolvidas por renomados
pesquisadores brasileiros e internacionais, bem como por estudantes de escolas públicas e privadas da
Educação Básica e Ensino Superior.

Objetivos
Geral:
•

Promover melhorias nas áreas de educação, gestão, saúde e meio ambiente, quer no campo científico,
filosófico e/ou religioso, em uma perspectiva integradora, por meio da reflexão, divulgação e
ampliação de estudos/pesquisas em relação às temáticas Meditação, Consciência e
Autoconhecimento.

Específicos:
▪ Despertar, construir e/ou desenvolver o Potencial Humano latente, como um todo.
▪ Favorecer estudos e PRÁTICAS MEDITATIVAS que auxiliem na qualidade de vida do ser humano;
▪ Estimular o despertamento, construção e desenvolvimento da CONSCIÊNCIA HUMANA de que no
Universo tudo são Leis Naturais, Leis Universais e Leis Divinas, que a tudo regem; e que dentro delas
tudo é bem; porém, fora das mesmas nada é claro, definitivo ou seguro.
▪ Identificar o AUTOCONHECIMENTO como processo do Ser Humano que o leva a reconhecer a sua
identidade.

Justificativa
A meditação nos ajuda saber sentir e a sentir saber melhor as
coisas da vida.
A consciência é o instrumento que nos leva ao autoconhecimento
e além; portanto, da fragmentação à Totalidade.
Quem vive autoconhecendo, vive genuinamente em meditação.
Faz-se necessário que todo Ser Humano e a sociedade compreendam que no Universo tudo são Leis
Naturais que o regem e que ele, o Ser Humano, é a maior potência realizadora do Universo. E para bem
fazer, urge não conhecer tudo ao seu redor, mas, sobretudo, se autoconhecer... Sob pena de viver uma
vida sem sentido e real valor, ou melhor, sem princípios espirituais, afinal, somos seres espirituais vivendo
uma experiência humana, e não humanos vivendo uma experiência espiritual.
Neste sentido, faz-se necessário, também, que este Ser Humano, cônscio do seu papel consigo e com o
meio do qual é parte integrante e relevante, desperte, construa e desenvolva a sua consciência, esta
faculdade humana que lhe dá condições para viver de forma integrada com as Leis Naturais da Natureza,
tornando-o um Ser Humano mais do que humano.

Método
O Simpósio Internacional sobre Meditação, Consciência e Autoconhecimento
discutirá temáticas relevantes para a área de Educação, Saúde, Meio Ambiente e
Sociedade, incentivando a pesquisa, a produção e a disseminação de
conhecimentos, bem como a troca de experiências entre profissionais e
acadêmicos da comunidade baiana e brasileira.

Atividades do Evento
Os apresentadores de trabalhos, necessariamente, desenvolverão nos Simpósios as três atividades
seguintes:

Mesa redonda
Trata-se da apresentação de pontos de vista de vários especialistas que irão expor suas ideias sobre
determinado tema ou assunto, diante dos demais colegas, de maneira dialogada, ainda que exponham
posições diversas e apreciem perspectivas diferentes. Tem por objetivo proporcionar o conhecimento
mais aprofundado de um tema, através da discussão que implica a participação mais ativa dos presentes,
que não se limitam a ouvir as exposições. A discussão do assunto entre os expositores, diante do
auditório, induz o ouvinte à participação espontânea, por meio de perguntas dirigidas aos componentes
da mesa.
Seminário
Trata-se de uma atividade pedagógica acerca de um tema ou assunto, onde educador e educando, de
modo teórico e prático, interagem suas percepções, sentimentos e experiências, buscando suscitar,
através da análise, raciocínio e reflexão, novas considerações e desdobramentos. Objetiva possibilitar aos
participantes uma interação no desdobramento do assunto ou tema, como efetivos construtores da
atividade, a partir de suas diferentes e diversas contribuições.

Atividades do Evento
Pôster
Trata-se de uma exposição de trabalhos científicos, apresentados de forma ilustrativa, onde o
especialista apresenta sua pesquisa sobre um determinado assunto. Tem por finalidade expor
determinada pesquisa de forma clara, sucinta e objetiva.

Além das atividades acadêmicas, durante o evento acontecerão atividades culturais.

Ente Consciente
Além das atividades científicas e acadêmicas que são realizadas durante o evento, na oportunidade
premiamos entes e/ou entidades dedicados ao estudo da Consciência com o título Ente Consciente. Este
título se constitui em um prêmio de amplitude internacional oferecido à renomados profissionais e/ou
pesquisadores das diversas áreas do conhecimento.
Objetivos:
✓ Fomentar a divulgação de uma cultura que prime por valores insofismáveis caracterizados pela
prática de valores éticos, estéticos e morais cada vez mais elevados.
✓ Mobilizar o setor educacional para a geração e multiplicação de iniciativas que primem pela inserção
de práticas que buscam a boa qualidade de vida do ser humano nas suas dimensões físicas, psíquicas
e morais/espirituais.
✓ Destacar e dar visibilidade a profissionais que contribuem significativamente com o
desenvolvimento, despertamento e expansão da consciência humana.

Divulgação do Evento – Plano de Mídia
(CONTRAPARTIDA PARA PATROCINADORES)
O evento contará com uma assessoria de imprensa que fará a sua divulgação nos diversos meios de
imprensa, sejam elas televisivas, impressas e /ou radiofônicas. Além desta assessoria, constam do plano
de mídia:
✓ Outdoor: Serão colocados em locais de grande circulação na cidade do Salvador.

✓ Panfletos/Folders: Serão distribuídos panfletos/folders para divulgação do evento em escolas,
faculdades, universidades, bem como em locais onde existam potenciais participantes do evento.
✓ Cartazes: Serão fixados nas escolas, faculdades e universidades, bem como em locais onde existam
potenciais participantes do evento.

✓ Banners: Serão colocados no espaço do evento.

Divulgação do Evento – Plano de Mídia
(CONTRAPARTIDA PARA PATROCINADORES)
✓ Site: Haverá divulgação através de site na internet, onde os participantes efetuarão inscrição no evento.
✓ Email Marketing: Serão enviados emails quinzenais para o público em potencial, como educadores,
instituições de ensino, grupos de pesquisa, ONGs, palestrante, entre outros.
✓ Redes Sociais: Haverá divulgação através das redes sociais da internet, como Twitter, Orkut e Facebook,
dando maior visibilidade ao evento.
✓ Banner Eletrônico: Haverá divulgação em sites parceiros através de banners eletrônicos.

✓ Eventos: Será realizada um ciclo de palestras sobre a temática em um grande shopping de Salvador,
além de eventos culturais realizados periodicamente para divulgação do evento.
✓ Anais: Serão distribuídos aos participantes no dia do evento.

Realização

diretoria@ocidemnte.org.br

