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Ano 2018  

 

Título do Projeto: Corpus Christi 

 

Tipo de Projeto:  
Projeto novo (   )                    Projeto em continuidade ( x  )  Outros (   ) 

 

Curso / Núcleo: NEXT – Relações Comunitárias 
 
 

Centro Universitário Teresa D’Ávila - UNIFATEA – LORENA – SP 
Avenida Peixoto de Castro, 539 – CEP 12606-580 – Vila Celeste – Lorena / SP  
Telefone: (12) 212422830  
E-mail: secretaria_fatea@fatea.br 
 

 

Descrição Sumária do Projeto: Apresentação do Projeto: Sendo o UNIFATEA- Faculdades 
Integradas Teresa D’Ávila uma instituição declarada católica, vem sendo convidada a 
participar desta manifestação religiosa. Sendo assim, vários alunos de diversos cursos foram 

fazer parte deste calendário religioso do município e confeccionaram o tapete. É uma 
comemoração litúrgica católica que ocorre na quinta-feira seguinte ao domingo 
da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao 
de Pentecostes. É uma "Festa de Guarda", em que a participação da Santa Missa é 
obrigatória, na forma estabelecida pela conferência episcopal do país respectivo. 

A procissão pelas vias públicas, quando é feita, atende a uma recomendação do Código 
de Direito Canônico (cânone 944) que determina ao bispo diocesano que a providencie, 
onde for possível, "para testemunhar publicamente a adoração e a veneração para com a 
Santíssima Eucaristia, principalmente na solenidade do Corpo e Sangue de Cristo." É 
recomendado que, nestas datas, a não ser por causa grave e urgente, não se ausente da 
diocese o bispo (cânone 395).  

 

 
 

Objetivo Geral: Difundir está prática de fé aos alunos 

 

Objetivos Específicos: Estudar a sustentabilidade da Festa de Corpus Christis;  
                                     Experimentar a construção sustentável da decoração da rua para a 
procissão da Festa de Corpus Christis;  
                                    Propor uma construção sustentável para a Festa de Corpus Christis e 
confecção de um manual de construção e uso.   
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Metodologia: Mobilização de alunos e professores na confecção dos tapetes 

despertando a criatividade inserindo motivos de fé e buscando elementos que remetam 

a paz, a fé a união. Em 2018 o coordenador de arquitetura e Urbanismo José Ricardo 

Flores levou a arte confeccionada em tnt e foram utilizadas recursos como flores para o 

acabamento e utilizado pó xadrez. Os alunos e os professores envolvidos utilizaram 

luvas para manusear a areia e o pó. Cabe salientar que neste ano o parceiro foi a 

paróquia de São Pedro motivo qual não estavam feitas o suporte diante disso foi um 

processo mais demorado. O início foi 6h da manhã e o término 12h.  

 

 

Coordenador do projeto: NEXT 
 
E-mail do coordenador: next@fatea.br 
 
Alunos: Jéssica Paes (ex aluna), Ana Claudia (ex aluna) Peter (ex aluno), Brenda Luize ( 
biologia) 

 
 

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 
(x) Linguística, Letras e Artes 

 
 

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

 

Beneficiário / Clientela: Comunidade de Lorena 

Equipe envolvida na execução: 

( 3  ) Número de docentes  

(   ) Número de graduandos bolsistas 

( 5  ) Número de graduandos não bolsistas 

(   ) Técnicos 

(  ) Externos 



 

Categoria do Projeto: (  ) Temporário                      ( x ) Permanente 

Período de Realização: 31-05-2018 

Instituições Parceiras: Diocese de Lorena  

 

 

Cronogramas: 31/05 – Confecção  

 

Avaliação de Resultados: Mesmo a instituição não havendo aula devido a greve dos 
caminhoneiros alunos e professores se uniram para cumprir o calendário deste evento. 
Observou-se um número grande de visitantes principalmente pela IES já ser referencia em 
materiais alternativos uma metodologia do pesquisador Dr. Paulo de Sena o qual nos orienta 
na questão da utilização de luvas e plantas. Os tapetes foram elogiados pela comunidade e 
considerados como uns dos mais bonitos da procissão.  

 

 

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

 

 

Total de Pessoas Beneficiadas: 1.000 

 

 

 

FOTOS:  

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Link da matéria: http://unifatea.edu.br/index.php/pt/item/1086-unifatea-participa-de-

confeccao-dos-tapetes-de-corpus-christi 

UNIFATEA participa de confecção 
dos tapetes de Corpus Christi 
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