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Tipo de Projeto:
Projeto novo ( )

Projeto em continuidade ( x )

Outros ( )
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Descrição Sumária do Projeto: Essa Campanha possui a intenção de refletir e realizar

algumas ações concretas na sociedade sobre situações ou realidades que necessitam da nossa
fraternidade, sendo assim, o objetivo é propor um espaço de debate e análises do problema
da violência, para que encontremos caminhos nesta missão de ajudar a sociedade a superar a
violência tão fortemente presente em nosso país, em nossas cidades e comunidades.
Objetivo Geral: Refletir com a comunidade acadêmica e comunidade externa sobre a
importância desta temática da campanha da fraternidade em nosso município.

Objetivos Específicos: Mobilizar alunos e convidados sobre a violência no município;
Interagir órgãos públicos de segurança com a IES;
Contribuir com a divulgação da Campanha da Fraternidade aos
alunos;

Metodologia: A proposta é trabalhar com o método que a Campanha da Fraternidade

nos propõe. São três aspectos abordados: o VER que é o momento de compreender o
problema da violência; o JULGAR que significa buscar os conhecimentos bíblicos e
das ciências que nos ajudam a superar o problema da violência; o AGIR que é o
momento de pensar ações concretas em relação à questão da violência para
compreender esses vários aspectos abordados.
1) VER – Capitã Adriana Sila Sérvio : Apresentar o contexto das situações de violência
que estão acontecendo na nossa realidade. Sinalizar a problemática da violência
presente no cotidiano da vida, das relações, da sociedade de forma geral.
2) JULGAR - Pe Leandro da Diocese de Lorena : Reflexão questionando como podemos
promover a cultura do diálogo e superação da violência?
3) AGIR - Prof. Cristina Bento Coordenadora do Curso de Pedagogia: A questão
educativa. A contribuição da educação para a construção de uma cultura de paz. Que
ações a sociedade precisa realizar para a superação da violência?

Cada participante terá o tempo de 30 minutos para apresentar a sua contribuição
de análises e reflexão. Após as apresentações deixaremos um espaço aberto para
discussões, reflexões e perguntas. Muitas igrejas de outras denominações cristãs
também têm participado da proposta dessa Campanha da Fraternidade juntamente com
a Igreja Católica.

Coordenador do projeto: Irmã Silvana Soares
E-mail do coordenador: next@fatea.br

Alunos: Cursos: Pedagogia, biologia, Letras

Grandes Áreas de Conhecimentos Abrangidas pelo projeto:
( ) Ciências Agrárias e Veterinárias
( ) Ciências Biológicas e Fisiológicas
( x ) Ciências Humanas
( ) Ciências Sociais Aplicadas
( ) Ciências da Saúde
( ) Engenharias
( ) Linguística, Letras e Artes

Áreas Temáticas:
( ) Comunicação
( ) Cultura
(x ) Direitos Humanos e Justiça
( ) Educação
( ) Meio Ambiente
( ) Saúde

( ) Tecnologia e Produção
( ) Trabalho

Beneficiário / Clientela: alunos do UNIFATEA e Comunidade Equipe envolvida na execução:
( 3 ) Número de docentes
( ) Número de graduandos bolsistas
( ) Número de graduandos não bolsistas
( ) Técnicos
( 2 ) Externos

Categoria do Projeto: ( x ) Temporário

( ) Permanente

Período de Realização: 02/03/2018
Instituições Parceiras: Policia Militar do Município, Conseg-Conselho de segurança ,
campanha da Fraternidade

Cronogramas: 23/04 – foi entrega dos convites; 02/03 realização do evento

Avaliação de Resultados: Foram apresentados dados sobre a violência no munícipio,
discussão sobre a importância da família para a base de uma formação humana e
também a apresentação da Campanha da Fraternidade evidenciando a cultura da paz.

Produtos Acadêmicos gerados (pesquisa, leituras, documentários, relatórios, artigos,
entre outros):

Total de Pessoas Beneficiadas: 320

FOTOS:
Pastoral Universitária realiza Mesa Redonda sobre Campanha da Fraternidade.

Fonte: site Unifatea, visitado em 14/05/2018 http://www.fatea.br/index.php/pt/item/969pastoral-universitaria-realiza-mesa-redonda-sobre-campanha-da-fraternidade

ANEXO: Modelo de Carta

Carta convite
Ilustríssima Profa. Dra. Cristina Bento.
Assunto: Convite de participação da MESA REDONDA – CAMPANHA DA
FRATERNIDADE 2018
TEMA - SUPERAÇÃO DA VIOLÊNCIA.
A Pastoral Universitária do Centro Universitário UNIFATEA em consonância
com a Igreja Católica realizará, no dia 02 / 03 de 2018, no Teatro Teresa D’Ávila, ás
19h15 uma mesa redonda sobre a Campanha da Fraternidade, a qual tem neste ano o
tema Fraternidade e Superação da Violência. Essa Campanha possui a intenção de
refletir e realizar algumas ações concretas na sociedade sobre situações ou realidades
que necessitam da nossa fraternidade, sendo assim, o objetivo é propor um espaço de
debate e análises do problema da violência, para que encontremos caminhos nesta
missão de ajudar a sociedade a superar a violência tão fortemente presente em nosso
país, em nossas cidades e comunidades. Diante disso, temos a honra de convidá-la a
participar deste debate.
A proposta é trabalhar com o método que a Campanha da Fraternidade nos
propõe. São três aspectos abordados: o VER que é o momento de compreender o
problema da violência; o JULGAR que significa buscar os conhecimentos bíblicos e
das ciências que nos ajudam a superar o problema da violência; o AGIR que é o
momento de pensar ações concretas em relação à questão da violência para
compreender esses vários aspectos abordados.
1) VER – Capitã Adriana Sila Sérvio : Apresentar o contexto das situações de violência
que estão acontecendo na nossa realidade. Sinalizar a problemática da violência
presente no cotidiano da vida, das relações, da sociedade de forma geral.
2) JULGAR - Pe Leandro da Diocese de Lorena : Reflexão questionando como podemos
promover a cultura do diálogo e superação da violência?
3) AGIR - Prof. Cristina Bento Coordenadora do Curso de Pedagogia: A questão
educativa. A contribuição da educação para a construção de uma cultura de paz. Que
ações a sociedade precisa realizar para a superação da violência?

Cada participante terá o tempo de 30 minutos para apresentar a sua contribuição
de análises e reflexão. Após as apresentações deixaremos um espaço aberto para
discussões, reflexões e perguntas. Muitas igrejas de outras denominações cristãs
também têm participado da proposta dessa Campanha da Fraternidade juntamente com a
Igreja Católica.
Agradecemos a sua participação,
Coordenadora Pastoral Universitária UNIFATEA,
Ir. Silvana Soares

