
 

 

 

ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PROPÓSITO DE VIDA 
 

Prioridade Criar processos de formação para educadores e estudantes. 
Promover na UCB a cultura do humanismo solidário e ecologia integral. 
 

Diretriz de Pastoralidade  Comunidade acadêmica responsável por toda a ação educativo-pastoral. 
Excelência e qualidade nas ações e nas relações 
Formação para os protagonismos eclesial e político 
Diálogo intercultural e com o diferente 
Predileção pelos mais pobres ou vulneráveis. 
 
 

NOME DO PROJETO PROGRAMA PROPÓSITO DE VIDA 
 
 

Objetivos Geral: Implementar e acompanhar a gestão das Unidades Curriculares do 
Programa Propósito de Vida – PPV (Relação: princípios e valores; Profissão: 
competências e habilidades; e Cooperação: Humanismo Solidário, Redes e 
Comunidades) em conjunto com o Núcleo de Formação Geral e Humanística, na 
UCB.  
 
Específicos:  

 atender o que é preconizado nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de 
Graduação do Grupo UBEC para a Educação Superior. A UCB 
implementará o PPV para os estudantes de primeiro semestre; 

 possibilitar aos estudantes o desenvolvimento de competências pessoais e 
sociais fundamentais aos estudantes ao longo desta jornada, por meio do 
relacionamento interpessoal, do compartilhamento de informações, 
inclusive com o auxílio de tecnologias de informação e comunicação;  

 ofertar Unidades Curriculares e percentual de atividades complementares 
em todos os currículos dos cursos de graduação presenciais e a distância, 
que auxiliarão o estudante a construir e revisar constantemente seu 
respectivo projeto de vida; 

 fortalecer a “cultura do encontro”, estabelecendo “relações humanas de 
proximidade” para dar conta da “missão formadora”, cultivando o sonho de 
um “humanismo solidário”, na relação consigo mesmo, com o outro e com 
o transcendente;  

 caracterizar a UCB como uma “aldeia de educação” (Pacto Educativo 
Global), que de forma integral e integradora possa estar em constante 
“saída”, configurando uma “aliança entre os habitantes da terra” por meio 
da educação;  

 favorecer o compromisso com a proposta da Igreja, no sentido de 
estabelecer novos vínculos com a natureza por meio de uma “ecologia 
integral” (Laudato Sí’), com a sociedade através de uma economia circular 
(Economia de Francisco), e com o projeto educativo por meio da educação 
solidária;  

 garantir que todo o processo formativo da comunidade educativa esteja 
orientado para o desenvolvimento do protagonismo do educador e 
educando, ressaltando a sua autonomia responsável e cidadania 
participativa, em vista da tessitura de seu propósito de vida;  

 colaborar com a UCB para que seja potencializada a compreensão de 
constituição de comunidades educativas, articulando uma relação de 
parceria entre as famílias, as comunidades e os demais agrupamentos 
sociais, com o objetivo de desenvolver um processo interativo de ensino e 
aprendizagem por meio da qualificação profissional e da vivência espiritual;  

 desenvolver projetos que estejam vinculados ao Programa Propósito de 
Vida, reconhecendo e atualizando as inspirações da memória, presença e 
profecia; bem como, orientando e formando para o projeto de vida, a 
qualificação profissional e a atuação comunitária; compreendendo e 
implantando processos pedagógicos, desenvolvendo competências e 
habilidades, e utilizando Tecnologias da Informação e Comunicação.  
 

 



 

 

 

Atividades O Comitê de Pastoralidade promoverá cursos de formação dialogada para os 
educadores docentes e técnico-administrativos, com previsão para o mês de 
novembro de 2020; favorecerá aos educadores docentes e técnico-
administrativos, durante os percursos das três Unidades Curriculares, a 
realização de vivências e momentos integradores no sentido de efetivar o PPV; 
realização de um curso de especialização Lato Sensu. 
Aulas presenciais e atividades complementares para os estudantes nas 
modalidades presencial e a distância-AVA nas três unidades curriculares do PPV. 
 
 

Período Durante o ano 
 
 

Interlocutores Público-alvo: comunidade educativa – estudantes, educadores docentes e 
técnico-administrativos. 
 
 

Interfaces Pró-Reitoria Acadêmica 
Núcleo de Formação Geral e Humanística 
Coordenação de Pastoralidade 
Comitê de Pastoralidade 
 
 

Responsáveis Coordenação de Pastoralidade  
Coordenação do Núcleo de Formação Geral e Humanística 
 

Recursos Previsão orçamentária - Pró-Reitoria Acadêmica, Núcleo de Formação Geral e 
Humanística e Coordenação de Pastoralidade.  
 
 

Indicadores Ter 100% de docentes do Núcleo de Formação Geral e Humanística e 30% de 
educadores técnico-administrativos presentes no curso de formação para a 
docência das disciplinas PPV. 
 
Ter 100% de estudantes de primeiro semestre matriculados no ano de 2021 
realizando a primeira Unidade curricular - Relação: princípios e valores. 
 
 

Metas Implementar em cada semestre a partir de 2021 as unidades curriculares do PPV. 
 
 

 
 


