Pós-Graduação

Curso: Especialização
em Novos Desafios da
Liderança Pastoral
Descrição geral

Nas últimas décadas, a sociedade brasileira tem passado por mudanças profundas
que a fizeram mais urbana, mais plural, mais tecnologizada e mais participativa. Tudo
isso contribuiu para tornar mais complexo o exercício do Ministério Pastoral. A PósGraduação em “Novos Desafios da Liderança Pastoral” se propõe a ser um espaço de
reflexão acadêmica, de pensar e repensar a prática pastoral e de busca por novos
modelos pastorais, a partir deste contexto.

Objetivos do curso

1. Discutir aberta e honestamente as principais temáticas contemporâneas que tem
implicações para o exercício do Ministério Pastoral nesse início de século XXI;
2. Refletir sobre a prática pastoral tradicional e contemporânea;
3. Pensar e repensar a forma de ser Igreja no modelo de Jesus.

Modalidade

O Curso será composto por seis Disciplinas, oferecidas bimestralmente, em sistema
presencial obrigatório, seguido de acompanhamento (leituras e trabalhos) à distância.
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Pós-Graduação
Disciplinas

Os módulos serão oferecidos bimestralmente de segunda a sexta-feira, no horário
das 19h às 22h. A carga horária será complementada através de leituras e trabalhos
dirigidos pelo professor.
MÓDULO I – Pastoral e Cultura de Violência – Profº Rogério Donizete Bueno (22 a
26/08/2016)
MÓDULO II – Pastoral Sexualidade – Profº Denis Ferreira (26, 27/09, segunda e terça
das 19h às 22h, e 01/10/2016, sábado das 9h às 17h).
MÓDULO III – Pastoral e Novas Configurações Familiares - Profª Loide Munis (28/11 a
02/12/2016)
MÓDULO IV – Pastoral, Redes Sociais e Novos Vícios – Profº Junior Souza (06 a
10/02/2017)
MÓDULO V – Pastoral e Questões Públicas – Profº a confirmar (03 a 04/04/2017)
Será oferecido um certificado eletrônico de aprovação.

Critérios de aprovação

Será aprovado o(a) estudante que frequentar no mínimo 75% do Curso. Entregar,
dentro do padrão estabelecido, todos os trabalhos acadêmicos solicitados.

Investimento

Mensalidades: 10 x R$ 150,00 (não incluso alimentação, hospedagem, transporte).
Módulo avulso: R$ 300,00
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