Acompanhamento de Estudos
Roteiro para um primeiro encontro com o Acompanhante de Estudos
― a ser feito por escrito ―

I. Informações sobre estudos anteriores
a)
b)
c)
d)

Informação rápida sobre seus estudos fundamental e médio.
Curso universitário anterior aos estudos de Teologia: o que você cursou?
Curso de Filosofia: como foi? Interesses? Dificuldades?
Outros cursos de especialização já realizados.

II. Domínio e estudo de línguas
a) Você tem um bom domínio de português? Lê e interpreta um texto com facilidade? Escreve
com desenvoltura?
b) Que língua estrangeira você domina? Fala? Lê? Escreve?
c) Você está estudando alguma língua? Tem vontade de estudar, de modo particular, alguma
outra língua?

III. Estudos de Teologia
a)
b)
c)
d)
e)

Quais são as suas expectativas em relação ao curso de Teologia?
Por que motivo você escolheu a Departamento de Teologia da FAJE?
Você tem interesse por alguma área específica da Teologia?
Quais são os seus temores em relação ao estudo da Teologia?
O que você espera do AE? [NB: Pergunte ao seu Acompanhante quais são as “regras do jogo”: (a) agenda dos encontros: se é pessoal, grupal, qual o local do encontro, periodicidade;
(b) como será feita (exigências) a orientação; (c) o que é importante para que os estudos tomem um ritmo bom desde o início, o que evitar etc.].
f) Como foram os seus primeiros contatos com o estudo da Teologia no Departamento de Teologia da FAJE (curso intensivo)?
g) Que leituras teológicas você já fez? Que impactos e questões teológicas têm surgido no seu
horizonte?
h) Que outras informações a seu respeito você julga importantes para o Acompanhante de Estudos?

Este é um roteiro básico para a primeira conversa com o Acompanhante de Estudos. A prática dependerá do acordo a ser feito entre vocês no primeiro encontro. Importa
que o AE seja, de fato, proveitoso.
Em caso de dúvidas, o aluno poderá dirigir-se ao Prof. Francisco das Chagas, coordenador do Curso.
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