PACOTES PROMOCIONAIS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 2022/2
COORDENAÇÃO CENTRAL DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

Res. CCAEU 003/2022
Pelo presente, fazemos saber aos interessados a divulgação dos Pacotes Promocionais
para Atividades de Extensão, para o segundo semestre de 2022. A oferta dos pacotes
(cf. infra II) visa a ampliação da participação das comunidades acadêmica e externa, nos
minicursos e eventos promovidos pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em seu
papel de contribuir com a expansão do conhecimento de viés humanístico. A oferta dos
pacotes obedece às seguintes especificações:
I.
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

vii.

viii.
ix.

II.
i.

CRITÉRIOS
Os pacotes promocionais são compostos por minicursos de 3h ou 4h e eventos
(estes, divulgados no site da FAJE e nas redes sociais, em tempo oportuno);
Excluem-se dos pacotes promocionais: os cursos (15h ou mais), as oficinas
previstas para o semestre e os Cursos de Idiomas;
Os minicursos constantes nos pacotes são, exclusivamente, os especificados no
ANEXO 1;
Os pacotes garantem a participação com certificação em todos os eventos,
excluindo-se aqueles cujas inscrições já se esgotaram ou são promovidos em
parcerias com outras instituições, quais sejam: Ciclo de Conferências Tecendo
Redes e Simpósio Filosófico-Teológico da FAJE;
Para os eventos, os pacotes dão garantias de participação e certificação geral,
ficando excluídas as apresentações de trabalhos e comunicações;
A adesão por um dos pacotes garante a participação, mediante inscrição prévia,
no respectivo número de atividades propostas por cada pacote, com a
consequente certificação de participação, desde que cumprida a exigência de
participação mínima em 75% da carga horária prevista;
A adesão por um dos pacotes não garante, de forma automática, a participação
nos minicursos e eventos. Para garantir a vaga nas atividades, cada pessoa
deverá se inscrever, pela Plataforma Sympla, nas respectivas atividades, a partir
de links próprios a serem enviados por e-mail, sem quaisquer cobranças a mais;
Os pacotes estarão disponíveis na Plataforma Sympla, com possibilidade de
adesão até o dia 22 de julho de 2022;
Quaisquer informações adicionais podem ser solicitadas pelo e-mail:
secccaeu@faje.asav.org.br.
TIPIFICAÇÃO
Pacote 1 (exclusivo para alunos e alunas FAJE): 16 minicursos mais 7
atividades/eventos, R$ 120,00;
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ii.

Pacote 2: 16 minicursos mais 7 atividades/eventos, R$ 170,00

Belo Horizonte, 23 de junho de 2022

DR. GERALDO LUIZ DE MORI
COORDENADOR CENTRAL DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIAS
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ANEXO 1
– MINICURSOS –
Título
Poesia-manifesto/Poesia Protesto

Docente
Profa. Dra. Raquel Junqueira

Área
Interdisciplinar

Heidegger (título a confirmar)

Prof. Dr. Mac Dowell

Filosofia

Agar, a serva egípcia. Uma leitura
teológico-espiritual de Gn 16,1-16;
21,8-21
Democracia e Cidadania: a
participação como transformação
social
O que é o Brasil Real?
Lei natural: um conceito disputado na
teologia moral católica pós-conciliar
A Filosofia do Personalismo Dialógico
e o falar de Deus
Os círculos de cultura na pedagogia
de Paulo Freire
Religião e Política: que lugar a religião
deve ocupar nos debates públicos?
Aparecida: missionariedade,
evangelização e esperança hoje
Metodologias aplicáveis à educação
socioambiental
Formação: um caminho mistagógico.
A Vida Religiosa Consagrada e os
Seminários
Sociedade de Consumo: uma
abordagem crítica
Com Mateus na Liturgia: chaves para
a leitura do evangelho dominical
Filosofia da Religião (título a
confirmar)
Tensões, conflitos e direitos nas
intervenções urbanas: favela,
memória e resistência

Prof. Dr. Rivaldave Paz
Torquato

Teologia

Prof. Dr. Élio Gasda

Interdisciplinar

Profa. Dra. Marília Murta
Prof. Me. Moisés Ponte

Interdisciplinar
Teologia

Prof. Dr. Luiz Carlos Sureki

Filosofia

Profa. Dra. Sandra Tosta

Interdisciplinar

Prof. Dr. Álvaro Mendonça
Pimentel
Prof. Dr. Francisco das Chagas

Filosofia

Profa. Dra. Fernanda Wasner

Interdisciplinar

Prof. Dr. Jaldemir Vitório

Teologia

Prof. Dr. Édil Guedes

Filosofia

Prof. Dr. Franklin Alves Pereira

Teologia

Prof. Dr. Mac Dowell

Filosofia

Profa. Dra. Alexandra
Nascimento

Interdisciplinar

Teologia

As ementas dos minicursos, bem como as datas e horários estarão disponíveis no site
da FAJE, tão logo as agendas dos professores sejam confirmadas.
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