
 

 

 

CICLO DE DEBATES E CAMPANHA DA FRATERNIDADE 
 

Prioridade Criar processos de formação para educadores e estudantes. 
 

Diretriz de Pastoralidade  Comunidade acadêmica responsável por toda a ação educativo-pastoral. 
Inserção e significado para as comunidades local e regional. 
Excelência e qualidade nas ações e nas relações. 
 

NOME DO PROJETO CICLO DE DEBATES - CAMPANHA DA FRATERNIDADE  
 

Objetivos Geral: Refletir as temáticas da Campanha da Fraternidade, com a comunidade 
acadêmica da Universidade Católica de Brasília (UCB), em sintonia com a Igreja 
Católica do Brasil. 
Específicos:  

 Discutir as temáticas apresentadas pela Campanha da Fraternidade com a 
comunidade acadêmica. 

 Analisar à luz da Palavra de Deus a situação dos problemas concretos da 
sociedade brasileira, com os partícipes da comunidade acadêmica da UCB. 

 Promover a formação de cidadãs e cidadãos para a participação ativa em sua 
comunidade, no intuito de fortalecer a cidadania e o bem comum como sinais 
de fraternidade. 

 

Atividades 1.º Momento – Formação docente. A equipe de pastoral ofertará Oficinas durante 
o período das Atividades Pedagógicas e de Formação Docente da UCB, sempre 
no primeiro semestre, conforme o cronograma do Programa de Formação 
Continuada (PRPD) sobre a Campanha da Fraternidade, utilizando o material 
disponibilizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), para a 
educação superior. 
2.º Momento - Estudo sobre a Campanha da Fraternidade a ser desenvolvido 
com os estudantes em duas modalidades de ensino: presencial e a distância, por 
meio de debates presenciais ou fóruns, seminários e/ou atividades 
supervisionadas. Docentes podem escolher conteúdos transversais de suas 
disciplinas, correlacionando-os aos assuntos propostos na CF e propondo a seus 
estudantes fazer levantamentos de realidades e estudos de casos sobre o que 
está sendo proposto pela CF, para ver, julgar, agir e celebrar. Os trabalhos 
realizados poderão ser apresentados em sala de aula e/ou nos fóruns, a partir do 
uso das metodologias ativas para a realização das apresentações, como: banner, 
vídeos originais, seminário, entre outras. 
3.º Momento – Mesa-redonda com palestrantes convidados para discutir as 
temáticas da CF.  
 

Período Março a maio.  
 

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

Interfaces Comissão de Justiça e Paz, da Arquidiocese de Brasília e da CNBB  
Secretaria Geral Acadêmica 
Núcleo de Formação Geral 
 

Responsáveis Coordenação de Pastoralidade  
 

Recursos Previsão orçamentária. Centro de Custos: 0.04.4.3.08 – Setor de Pastoralidade, 
contas: 
5.1.2.1.01.14 - Artigos Religiosos e 5.1.2.3.01.19 - Serviços Gráficos 
 

Indicadores Ter 80% de docentes do Núcleo de Formação Geral desenvolvendo atividades 
da CF. 
Ter 80% de estudantes realizando as atividades do ciclo de debates sobre a CF. 
 

Metas Realizar no primeiro semestre de cada ano todas as atividades previstas no ciclo 
de debates da CF. 
 


