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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO  
ESPIRITUALIDADE CRISTÃ E ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL | ECOE 

PGLS_ECOE/5.2022/23 
 

 

PROCESSO SELETIVO 2022 
 

E D I T A L 
 

Prot. FAJE 007/2022 
 
Pelo presente, fazemos saber aos interessados que se acham abertas as inscrições para a Pós-
Graduação Lato Sensu ESPECIALIZAÇÃO ESPIRITUALIDADE CRISTÃ E ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL 
| ECOE, cujo funcionamento foi aprovado pelo Departamento de Teologia em 29/08/2019, na 
Reunião de Professores do Quadro e chancelado pelo então Núcleo de Extensão e 
Especialização da FAJE (atual Coordenação Central de Atividades de Extensão Universitária – 
CCAEU), conforme sua Resolução n. NEE.006.2019, de acordo com o Regulamento da 
Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Jesuíta 
de Filosofia e Teologia, em concordância com a Resolução 1/2018 CNE/CES, obedecendo as 
seguintes condições: 
 
  
I. TIPIFICAÇÃO DO CURSO 

ESPIRITUALIDADE CRISTÃ E ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL 
ÁREA DE CONHECIMENTO: Teologia (OCDE 221) 
NÍVEL ACADÊMICO: Especialização (Pós-Graduação Lato Sensu) 
MODALIDADE: híbrido (dois módulos online e um módulo presencial-imersivo) 
 
PÚBLICO-ALVO1 
O programa desta especialização quer atender às necessidades de um público diversificado, 
incluindo leigos/as, religiosos/as e clérigos. Ele se aplica a uma grande variedade de ministérios: 
 

1. Cristãos que desejam aprofundar seu conhecimento teórico-prático da espiritualidade 
cristã e que se sentem chamados por Deus a ajudar outras pessoas na caminhada 
existencial-espiritual e no discernimento da vontade de Deus em suas vidas. 

2. Formadores e formadoras de seminários e casas de formação de religiosos e religiosas 
que têm a missão de acompanhar o crescimento espiritual de formandos e formandas. 

3. Líderes de movimentos eclesiais e agentes de pastoral que exercem papel de orientação 
espiritual e acompanhamento pastoral de comunidades. 

 
 

                                                           
1 É necessário comprovar formação de nível superior (graduação, bacharelado, licenciatura ou curso tecnólogo – cf. Res. 
1/2018 CNE/CES, art.1°, §1°). 
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LOCAL: 
FAJE - FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA 
Av. Dr. Cristiano Guimarães, 2127 – Planalto / Belo Horizonte - MG / 31720-300 
Telefone: +55 (31) 3115-7013 
E-mail da coordenação / inscrições: coordccaeu@faje.asav.org.br   
E-mail da secretaria: secccaeu@faje.asav.org.br  
Site do curso: www.faculdadejesuita.edu.br/ecoe  
 
COORDENAÇÃO: 
Dr. Alfredo Sampaio Costa (coordenador geral) 
Es. Andreia Gil Bichara (equipe de coordenação) 
Me. Felipe Magalhães Francisco (equipe de coordenação) 
 
 
II. FINALIDADE DO CURSO  

OBJETIVO GERAL: 
Propor itinerários de formação e aprofundamento da Espiritualidade Cristã, Orientação 
Espiritual e Aconselhamento Pastoral.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Aprofundar a prática da oração pessoal cristã e do discernimento, a fé compartilhada e 
o compromisso do trabalho apostólico e missionário no campo da orientação e 
aconselhamento espiritual e pastoral. 

2. Contribuir para a formação de orientadores espirituais, formadores e líderes de 
comunidades cristãs no ministério da orientação espiritual cristã e do aconselhamento 
pastoral. 

3. Apresentar critérios objetivos para avaliar o próprio caminho espiritual e o papel a ser 
desempenhado no ministério do acompanhante espiritual. 
 
 

III. INFRAESTRUTURA 

INSTALAÇÕES: 
O terceiro e último módulo, presencial-imersivo, acontecerá nas dependências do Recanto 
Coqueiros D’Água, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Minas Gerais 
(http://www.sacramentinasdebergamo.org.br/recanto-coqueiro-dagua/).2  
 
ACERVO BIBLIOGRÁFICO: 
Periódicos, revista e congêneres; Acervo bibliográfico de Teologia, Espiritualidade Cristã e afins. 

                                                           
2 Os custos com a hospedagem no Recanto não estão inclusos no valor do curso, devendo ser custeados por cada aluno/a, 
separadamente. A reserva da hospedagem será realizada pela coordenação do curso, junto ao Recanto, e o pagamento 
cada aluno/a fará diretamente à administração do local. O valor praticado para as 15 diárias, em 2021, é o de R$ 3.000,00 
para quarto individual; e R$ 2.700,00 para quartos em dupla. A hospedagem será de pensão completa. O Recanto 
Coqueiros D’Água poderá reajustar os valores, conforme mudanças na tabela para o ano de 2022.  

mailto:coordccaeu@faje.asav.org.br
mailto:secccaeu@faje.asav.org.br
about:blank
http://www.sacramentinasdebergamo.org.br/recanto-coqueiro-dagua/
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EQUIPAMENTOS PARA AS AULAS: 
Computadores; Rede wifi. 
 
 

IV. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CURSO  

ATIVIDADE INÍCIO TÉRMINO 

FASE 1 – SELEÇÃO 

Período de inscrição para o processo seletivo 14/03/2022 20/05/2022 

Prazo final para sanar pendências 31/05/2022 

Período de seleção 01/06/2022 08/06/2022 

Resultado do processo seletivo 10/06/2022 

FASE 2 – MATRÍCULA 

Período de matrícula 13/06/2022 17/06/2022 

Prazo final para sanar pendências de matrícula 24/06/2022 

Prazo final para preenchimento de vagas remanescentes 08/07/2022 

FASE 3 – CURSO 

Módulo REMOTO 1 02/08/2022 17/11/2022 

Módulo REMOTO 2 08/03/2023 15/06/2023 

Módulo PRESENCIAL 3 01/07/2023 16/07/2023 

 
 
V. DURAÇÃO, TURNO E HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO 

CARGA HORÁRIA: 
A carga horária total do curso é de 360 horas. 
 
PERIODICIDADE: 
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Módulo 1 
- Aulas online síncronas - 

Terças e Quintas | 19h30 às 21h 
Sábados | 08h às 12h 

Aulas Sábados letivos 

02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 
25 e 30/08/2022 

13/08/2022 

08, 13, 15, 20, 22, 27, 
29/09/2022 

10/09/2022 

04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 
27/10  

08/10/2022  

01, 03, 08 e 10, 17, 
22/11/2022 

12/11/2022 

 
 

Módulo 2 
- Aulas online síncronas - 

Terças e Quintas | 19h30 às 21h 
Sábados | 08h às 12h 

07, 09, 14, 16, 21, 23, 28 e 
30/03/2023 

18/03/2023 

11, 13, 18, 20, 25, e 
27/04/2023 

15/04/2023 

02, 04, 09, 11, 16 e 18, 23, 
25 e 30/05 

20/05/2023 

01, 06, 08, 13 e 15/06/2023 - 

 
Módulo 3 

Presencial-Imersivo 

 

 
01/07/2023 a 16/07/2023 

 
01, 08 e 15/07 

 
 
 
 
MATRIZ CURRICULAR: 
 

Módulo 1 – História e Fundamento | 112h 

Ser cristão – fé a prática 28h 

Introdução à Orientação Espiritual 20h 

Desenvolvimento da Pessoa humana e experiência espiritual 20h 

História e Fundamentos da Espiritualidade Cristã 32h 

Atividade de Integralização Modular 1 12h 

Módulo 2 – A Práxis da Orientação Espiritual | 96h 

Orientação Espiritual em Perspectiva Bíblica 28h 

Oração Cristã 20h 

Aconselhamento Pastoral 20h 

Psicologia aplicada à Orientação Espiritual 20h 
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Atividade de Integralização Modular 2 8h 

Módulo 3 – Releituras e Apropriações | 152h 

Prática do Discernimento Espiritual 20h 

Desafios ético-psicológicos para o/a orientador/a espiritual 20h 

Estágio Supervisionado em Orientação Espiritual I e II 56h 

Práxis da Orientação Espiritual 20h 

Fórum 36h 

 

VI. VAGAS 

Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas, sendo que o mínimo para formar turma é de 30 (trinta) 
candidatos selecionados e matriculados. 
 
 

VII. CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO 

Os interessados em participar do PROCESSO DE SELEÇÃO deverão: 
1. Preencher a ficha de inscrição que poderá ser baixada no portal da FAJE, através do link 

http://faje.edu.br/link/ecoe > FICHA DE INSCRIÇÃO ECOE 5 (também disponível no ANEXO 2 deste 
edital). 

2. Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00 (cem reais), via depósito 
identificado (informar CPF do candidato como identificador). 

Banco Itaú 
Agência: 0689 
Conta corrente: 00314-3 
Associação Jesuíta de Educação e Assistência Social 
 

3. Encaminhar através do e-mail: coordccaeu@faje.asav.org.br, até o dia 20 de maio de 2022, 
cópia digitalizada dos seguintes documentos3: 

a. Ficha de Inscrição (cf. acima, 1) devidamente preenchida. 
b. Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (cf. acima, 2). 
c. Cópia do Diploma de conclusão do curso de graduação (ou similar) reconhecido 

pelo MEC/Brasil.  
d. Cópia do Histórico Escolar referente à graduação apresentada no item c.  
e. Foto digital, estilo 3x4, colorida  
f. Cópia dos seguintes documentos pessoais:  

 CPF; 
 Carteira de Identidade (ou congênere); 
 Comprovante de residência recente 
 Certidão de casamento, caso se aplique. 

                                                           
3 É possível realizar a entrega da documentação presencialmente na Secretaria do CCAEU. Para isso entre em contato 
através do telefone (31) 3115-7013 para agendamento. 

http://faje.edu.br/link/ecoe
mailto:coordccaeu@faje.asav.org.br
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g. Memorial de Vida do candidato, com elenco, em ordem cronológica, da atuação 

eclesial e com uma breve narrativa da história de vida espiritual-existencial do 
candidato (instruções mais detalhadas no ANEXO 3 deste edital). 

 
4. Após o envio da documentação, o candidato deverá aguardar o retorno da secretaria 

acusando o recebimento da documentação acima. Este retorno (e-mail de resposta) 
servirá como comprovante de inscrição. 

5. O candidato, ao se inscrever, aceita as condições constantes no presente edital, delas não 
podendo alegar desconhecimento. 

6. Não haverá devolução da taxa de inscrição dos candidatos desistentes ou não 
selecionados.  

 

VIII. SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

1. Os candidatos serão classificados por uma Comissão designada pela Coordenação 
Central de Atividades de Extensão Universitária da FAJE; 

2. A classificação dos candidatos será feita até o número de vagas existentes. Os demais 
comporão lista de espera para o caso de desistências. 

 

- PRIMEIRA ETAPA 

Será feita a conferência dos documentos, conforme especificado no item VII deste edital. A 
ausência de qualquer documento será alvo de comunicação com o candidato que deverá 
apresentá-lo até o prazo máximo de 31 de maio de 2022. Todas as inscrições serão 
homologadas e gerarão duas listas. A primeira com os candidatos sem nenhuma pendência. A 
segunda, com candidatos com pendências devidamente identificadas.  
 
- SEGUNDA ETAPA 

A Comissão de seleção avaliará os candidatos, entre os dias 01 e 08 de junho (cf. item IV deste 
edital), a partir da documentação homologada, obedecendo o seguinte critério e ordem: 

a. Análise do “Memorial de Vida” do candidato, onde ele expõe sua caminhada de 
vida cristã no tocante à prática eclesial e espiritual-existencial. 

b. A avaliação feita pela comissão de seleção levará em conta a experiência prévia 
do candidato com orientação espiritual / aconselhamento pastoral. 

c. Serão alvo de análise as intenções e possibilidades do candidato para atuação 
no campo da orientação espiritual e do aconselhamento pastoral. 

d. Por fim, contará como critério de avaliação, a trajetória acadêmica do candidato 
apresentada no Histórico Escolar enviado. 

 
OBS.: As cópias (digitais ou físicas) dos documentos de candidatos não aprovados serão 
descartadas após o período de seleção. 
 
 

 



 
 

7 

 

IX. RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 

O resultado do processo seletivo será divulgado no site http://faje.edu.br/link/ecoe no dia 10 de 
junho de 2022 (cf. item IV deste edital) e comunicado individualmente por e-mail a cada um dos 
candidatos. 
 
 
X. MATRÍCULA 

1. A matrícula dos candidatos selecionados será feita entre os dias 13 e 17 de junho de 2022, 
na seguinte modalidade: 

a. VIRTUAL – através do e-mail: secccaeu@faje.asav.org.br 
 IMPORTANTE: nesta modalidade será necessário que o candidato selecionado 
encaminhe, por escrito, autorização para efetivação de matrícula. Será aceita como 
autorização de matrícula, e-mail enviado pelo candidato, de conta pessoal, com 
inequívoca expressão de sua vontade em matricular-se no curso. 

 
2. O aluno assinará contrato de prestação de serviços no início de cada período acadêmico 

(módulo).  
3. O candidato selecionado que não efetivar matrícula até a data limite (item IV deste edital) 

perderá sua vaga, sendo a mesma preenchida a partir da lista de espera. 
 
 
XI. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

1. No ato da matrícula o candidato optará por uma das seguintes condições de 
pagamento: 

a. À VISTA: R$ 6.498,00 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais). 
b. PARCELADO: pagamento em 18 parcelas de R$ 380,00 (trezentos e oitenta 

reais), sendo a primeira com vencimento em 10 de julho de 2022, mais 17 
parcelas de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), com vencimento no dia 05 de 
cada mês, a partir do mês de agosto de 2022.  
NB.: O valor da parcela poderá ser reajustado anualmente com o índice de 
inflação oficial. 

 
2. Não haverá devolução de pagamentos anteriores à data de desistência do curso e 

dentro do período modular (semestralmente), que se inicia sempre nos meses de 
janeiro e julho. 

 
 
 
XII. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO 

Ao estudante que cumprir todos os requisitos previstos no Regulamento da Organização 
Didático-Pedagógica dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da FAJE, bem como as Regras 
Acadêmicas da Instituição, será conferido o Título de Especialista em Espiritualidade Cristã e 
Orientação Espiritual, sendo entregue o respectivo Certificado e o Histórico Escolar.  
 

http://faje.edu.br/link/ecoe
mailto:secccaeu@faje.asav.org.br
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XIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Serão anuladas as inscrições e todos os atos delas decorrentes se o candidato não sanar 
todas as pendências constatadas até o dia 31 de maio de 2022, prazo final para sanar 
pendências das inscrições para o processo seletivo.  

2. O candidato, ao se inscrever, acata as normas estabelecidas neste edital, e assume 
inteira responsabilidade sobre a veracidade das informações prestadas durante o 
processo seletivo. 

3. À Comissão de Seleção caberá, além de avaliar os candidatos a partir da documentação 
enviada, decidir as questões não previstas no presente edital, em conjunto com a 
coordenação geral.  

4. Este edital terá ampla divulgação a partir do dia 14 de março de 2022 no site da FAJE 
http://faje.edu.br/link/ecoe.   

 
 
 

Belo Horizonte, MG, 11 de março de 2022. 
 

 
 

 
 

Dr. Elton Vitoriano Ribeiro 
REITOR 

 
 

 
 
 
 

Dr. Geraldo Luiz De Mori 
COORDENADOR CENTRAL DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 
 
  

http://faje.edu.br/link/ecoe
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ANEXO 1 
EMENTAS DAS DISCIPLINAS DA ESPECIALIZAÇÃO 

ESPIRITUALIDADE CRISTÃ E ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL 
 

MÓDULO 1 
Ser Cristão – Fé e Prática (28 horas) 

Ementa: Pressupondo da parte de quem faz o curso uma formação básica na teologia cristã, este 
curso propõe uma releitura dos principais conteúdos sistemáticos da fé cristã: Cristologia, Deus 
Trindade, Igreja, Ser Humano, Escatologia, Mariologia, e sua relação com a práxis cristã, em sua 
dimensão ética e nas diversas formas de celebração na liturgia e nos sacramentos. A retomada 
sintética desses conteúdos terá como funçao recordar o que é a “gramática” da fé que subjaz a 
todo processo de direção espiritual e de aconselhamento pastoral. 

 

História e Fundamentos da Espiritualidade Cristã (32 horas) 

Ementa: Esta disciplina, de caráter histórico-fenomenológico, procura apresentar as principais 
expressões da experiência espiritual cristã ao longo da história da espiritualidade, desde as 
suas raízes na filosofia grega, relevando as suas constantes e as suas peculiaridades conforme 
o período a ser estudado. A partir de cada tema refletiremos sobre os aspectos que continuam 
sendo importantes ainda hoje para a orientação espiritual e o aconselhamento pastoral. 

 

Desenvolvimento da Pessoa Humana e Experiência Espiritual (20 horas) 

Ementa: Esta disciplina abordará o desenvolvimento humano e espiritual a partir de várias 
perspectivas integradas (psicológicas, teológicas e espirituais). Levar quem faz o curso a 
conhecer como se dá o crescimento da fé ao longo da existência. A percepção mais clara desta 
jornada de desenvolvimento pessoal deverá fomentar no estudante uma maior capacidade de 
discernimento de sua vocação ao ministério da orientação e do acompanhamento espiritual. 

 

Introdução à Orientação Espiritual (20 horas) 

Ementa: a orientação e o acompanhamento espiritual são um carisma a serviço do crescimento 
na fé dos seguidores e seguidoras de Jesus. O termo utilizado para designar este dom denota 
uma percepção da vida cristã como caminho de configuração com Cristo. Ao mesmo tempo, 
revela uma imagem de Deus, Uno e Trino, revelado em Jesus Cristo, que se entrega a nós no 
Espírito Santo; uma visão do ser humano como criatura perdoada, amada e chamada à 
comunhão com a Trindade; um modelo de Igreja, povo de Deus, em quem o Espírito suscita 
dons e carismas. Esta disciplina propõe introduzir no ministério da orientação espiritual. Em 
uma perspectiva hermenêutica, abordará os fundamentos bíblico-teológicos e antropológicos 
da orientação espiritual e sua relevância na conjuntura atual para a formação dos discípulos 
missionários. 
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MÓDULO 2 

Oração Cristã (16 horas) 

Ementa: Uma das principais aplicações da orientação espiritual ocorre no que toca à vida de 
oração. Nesta disciplina procuraremos evidenciar quais são os elementos fundamentais da 
oração cristã e sua dinâmica, por meio de um estudo das suas diversas manifestações. Para 
tanto, nos apoiaremos em autores mestres de oração como Teresa de Ávila, Santo Inácio de 
Loyola e São João da Cruz. Tomaremos contato com textos da tradição cristã das origens, 
especialmente os comentários à oração do Senhor, o Pai-Nosso. 

 
 

Psicologia aplicada à Orientação Espiritual (20 horas) 

Ementa: Esta disciplina visa ajudar quem faz o curso a crescer em seu autoconhecimento de 
modo a perceber suas debilidades e fortalezas humanas. Será utilizada uma pedagogia 
dinâmica para que o estudante venha a se conhecer melhor e assim perceber quando suas 
debilidades entram em jogo na relação de ajuda entre orientador e orientando. Desta forma, 
estará mais capacitado para evitar os mecanismos de transferência e contratransferência 
frequentes nas relações de ajuda. O conhecimento adquirido nesta disciplina também ajudará 
os estudantes a entenderem melhor seus futuros orientandos e assim poderão acolhê-los 
melhor no ministério da orientação espiritual. 

 

Orientação Espiritual em perspectiva Bíblica (20 horas) 

Ementa: A orientação espiritual se baseia no diálogo que se estabelece entre Deus e a sua 
criatura. Na tentativa de compreender melhor essa palavra a nós dirigida surge o que hoje 
chamamos de orientação espiritual. Esta disciplina estuda como essa relação se apresenta na 
Sagrada Escritura, propondo como as diversas manifestações da experiência espiritual na Bíblia 
podem ser utilizadas na orientação espiritual e no aconselhamento pastoral.  

 
 

Aconselhamento Pastoral (20horas) 

Ementa: Este curso oferecerá uma introdução teórico-prática ao serviço eclesial de 
aconselhamento pastoral. Trataremos das diferenças e relações entre aconselhamento 
pastoral, orientação espiritual e atendimento sacramental. Estudaremos possíveis modelos de 
aconselhamento pastoral, abordando, também, noções de escuta empática e mediação de 
conflitos. O estudo de alguns casos será um método privilegiado para ilustrar o conteúdo 
estudado e solicitar a intervenção criativa dos estudantes. 

 
 

MÓDULO 3 

Desafios ético-psicológicos para o/a orientador/a espiritual (16 horas) 
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Ementa: Nesta disciplina serão abordados os cuidados éticos e psicológicos necessários na 
orientação espiritual e no aconselhamento pastoral. Também serão tratados os códigos e 
procedimentos de ética profissional essenciais para a orientação espiritual e o aconselhamento 
pastoral, bem como reagir diante das patologias que podem se apresentar. 

 

Práxis da Orientação Espiritual (20 horas) 

Ementa: Esta disciplina visa refletir a práxis da orientação espiritual no âmbito de uma 
Teografia e de uma Mistagogia. O contexto eclesial é o lugar onde surgem os carismas para um 
maior serviço ao Reino. A orientação e o acompanhamento espiritual são um ministério 
profético a serviço da contínua comunicação de Deus trino com sua criatura. Supõe, na pessoa 
que busca acompanhamento e em quem acompanha, ter tido experiência da Graça: ter sido 
Visitada. Esta vivência vai deixando suas marcas na subjetividade humana e precisa de alguém 
que, com o máximo respeito e deixando-se conduzir pelo Espírito, ajude a ler e interpretar a 
teografia para descobrir o sentido. A orientação espiritual coloca-se a serviço dessa 
comunicação. É uma diakonia do Espírito, que se desenvolve no horizonte mistagógico. A 
pessoa acompanhada reza na Igreja (Eucaristia) e como Igreja (Corpo de Cristo); portanto, à 
medida que percorre seu caminho, adentra no mistério de Cristo, aprende a dar-lhe nome e se 
dispõe ao serviço no mundo. 

 

Discernimento Espiritual (16 horas) 

Ementa: O discernimento espiritual ocupa um lugar de destaque no campo da 
espiritualidade e é tema de interesse sempre atual.  É uma realidade presente 
na Sagrada Escritura e que encontrou na história da espiritualidade um grande 
desenvolvimento ao longo do período patrístico e medieval. Coube a Santo 
Inácio de Loyola formular duas séries de Regras de Discernimento dos espíritos 
que nos permitem descobrir quem está causando em nós as moções espirituais 
que experimentamos e como devemos reagir a elas. O curso oferece esse 
itinerário histórico, sempre procurando aplicar o discernimento ao contexto 
específico da orientação espiritual. 

 

Estágio Supervisionado em Orientação Espiritual 1 (28 horas) 
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Ementa: Esta disciplina centra-se no desenvolvimento da habilidade da escuta e partilha das 
moções experimentadas pela pessoa que está recebendo orientação espiritual. Busca ajudar o 
estagiário a ouvir contemplativamente os movimentos internos provocados por Deus e também 
pelo tentador na vida da pessoa que está sendo orientada. Visa a fomentar nos estudantes a 
atitude de busca de discernimento desses movimentos internos na pessoa acompanhada e em 
si mesmos, promovendo assim a busca da intimidade com Deus pela pessoa que recebe 
orientação espiritual. Nesta disciplina, vamos nos concentrar também em questões chave que 
podem surgir na prática de orientação espiritual, tais como: a avaliação contínua do processo, o 
discernimento, a supervisão e a consulta; a necessidade de encaminhamento e do término 
desta relação de ajuda. Mais importante ainda: as preocupações reais dos participantes quanto 
ao ministério da orientação espiritual serão apresentadas e exploradas num contexto 
experiencial em sala de aula. 

 

Estágio Supervisionado em Orientação Espiritual 2 (28 horas) 

Ementa: Esta disciplina deve ser cursada em sucessão ao Estágio Supervisionado em Orientação 
Espiritual I. Além das sessões de supervisão em grupo, cada participante deve ter atendido pelo 
menos três orientandos no semestre anterior e recebido supervisão individual a cada mês. Esta 
supervisão poderá ser presencial ou à distância, dependendo do local de moradia de quem faz 
o curso. Nesta disciplina, haverá supervisão em grupo. Cada grupo de estagiários será 
supervisionado por um instrutor e terá no máximo dez membros. Os estudantes serão 
orientados e supervisionados por um instrutor na prática de receber e dar orientação espiritual 
aos colegas dentro do grupo de supervisão. 

 
 
 

ATIVIDADES PARA TODOS OS MÓDULOS 

Atividade de Integralizaçao Modular  

No final de cada ciclo presencial modular, os estudantes serão submetidos a um exercício de 
avaliação global das disciplinas realizadas, tendo como base os temas de cada um dos eixos 
aglutinadores. O objetivo desta atividade é avaliar o percurso de ensino-aprendizagem feito pelo 
educando. Esta avaliação será ofertada em horário pré-estabelecido, através de uma disciplina 
chamada “ATIVIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO MODULAR”, que constará da grade do módulo e será 
orientada e verificada pela Coordenação do curso. Trata-se de um trabalho escrito no qual 
deverão estar articulados os conteúdos estudados no módulo. Essa avaliação, evidentemente, 
terá um caráter interdisciplinar.  
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ANEXO 2 
FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO ESPECIALIZAÇÃO 

ESPIRITUALIDADE CRISTÃ E ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL 
 

 

DADOS PESSOAIS 
 

SEXO:   [     ] FEMININO   [     ] MASCULINO  

DATA DE NASCIMENTO:  ESTADO CIVIL:  

NACIONALIDADE:  NATURALIDADE:  

NOME DO PAI:  

NOME DA MÃE:  

 

DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO 
(CÉDULA DE IDENTIDADE / PASSAPORTE SE ESTRANGEIRO) 

 

TIPO: Nº.: DATA DA EMISSÃO:  

ÓRGÃO EMISSOR:  ESTADO OU PAÍS DE EMISSÃO: 

CPF Nº.: 

 

ENDEREÇO COMPLETO 
 

LOGRADOURO [ RUA, AV., ETC E Nº. ]:  

COMPLEMENTO [ APTO., CASA, BLOCO ETC ]:  

BAIRRO:  CEP:  CIDADE/UF: 

TELEFONE:  CELULAR:  

E-MAIL:  

 

FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR 
(GRADUAÇÃO, BACHARELADO, LICENCIATURA OU CURSO TECNÓLOGO) 

 

INSTITUIÇÃO:  LOCAL: 

TÍTULO:      ANO DE CONCLUSÃO: 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

TEM EXPERIÊNCIA COM ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL?  [     ] SIM   [     ] NÃO  

Está ciente de que o módulo 3 será presencial, em local escolhido pela FAJE, e que os custos da hospedagem 
são de responsabilidade do/a aluno/a e não estão incluídos no valor das mensalidade? [     ] SIM   [     ] NÃO 

 

É OBRIGATÓRIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS DESTA FICHA. 

NOME COMPLETO:  
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ANEXO 3 
INDICAÇÕES PARA ESCRITA DO MEMORIAL DE VIDA  

 
“Memorial de Vida” ou “Breve ensaio autobiográfico” 

Indicamos, a seguir, alguns itens que consideramos importantes para a elaboração do seu 
Memorial de Vida: 
 

1. Escreva uma autobiografia sucinta, com particular incidência sobre o que você considera 
como temas-chave do seu desenvolvimento como pessoa. 
 

2. Descreva sua situação atual em termos de desenvolvimento humano, incluindo aspectos 
de maturidade psicológica, espiritual, acadêmica e profissional. 
 

3. Narre, sinteticamente, duas ou mais situações em que você fez uma experiência de Deus. 
 

4. Qual a sua experiência de receber orientação espiritual? Você está recebendo orientação 
no momento? Caso contrário, quando deixou de recebê-la? Há desejo de retomá-la? 
 

5. Elenque as suas principais experiências pastorais. Faça um elenco, cronológico, das 
atividades mais importantes que você desenvolveu ao longo da sua experiência pastoral e 
eclesial. 
 

6. Quem e/ou o que lhe influenciou a se candidatar a fazer este curso? 
 

7. Conte um pouco da sua jornada acadêmica. Fale de suas principais características no 
processo de crescimento intelectual que você fez? 
 

8. Após a conclusão deste curso, como, onde e com quem você se vê ministrando 
apostolicamente? 
 

9. Quais as questões do mundo contemporâneo que você considera que têm maior 
necessidade de serem influenciadas pelos valores evangélicos? 


