▪
▪

12 alunos CTP;
37 alunos EAD.

Tivemos formandos apenas nas turmas de
CTP e EAD:
▪
1 aluno CTP;
▪
8 alunos EAD.

Assessoria Episcopal - Revda. Laurilene Maria Fernandes dos Reis Almeida
Relatório de acompanhamento dos alunos e
alunas da Faculdade de Teologia (Fateo)

AÇÕES EM 2018
Recebida a designação episcopal, estivemos
na Fateo para dois encontros de assessoria
(21/02 e 22/8). Nesses encontros, fizemos a
reunião com os alunos e as alunas dos cursos
Presencial e Curso Teológico Pastoral (CTP).
No mês de março, participamos do culto de
designação dos alunos e alunas, ocasião em
que conversamos com discentes dos 1º e 2º
anos do CTP. Logo após, tivemos uma reunião
com o prof. Cláudio Kelly, Coordenador do CTP
na Fateo, para entender os processos e a dinâmica de funcionamento do curso. Fizemos visitas pastorais aos seminaristas para ouvi-los, conhecê-los, conversar e orarmos juntos. Ao final
da tarde, tomamos um café com as esposas
dos seminaristas.
No dia 1º de maio, Dia do Seminarista, enviamos aos alunos e às alunas um cartão com felicitações e caixinhas surpresas com chocolates.
Foram inúmeros e-mails trocados, visando
os encaminhamentos necessários, solicitações
e pedidos de atendimentos pessoais. Por questões éticas, um relatório minucioso foi enviado
ao Bispo Adonias e à COREAM.
Fizemos a solicitação de bolsas para a participação das alunas e dos alunos no Projeto Missionário Uma Semana pra Jesus, aprovadas
pela COREAM em parceria com a Fateo e pelas
Federações de Homens e Mulheres.
Em 2018, o número de alunos e alunas recomendados para a Fateo foi:
▪
10 alunos no Presencial;

No dia 8 de dezembro, encerramos os trabalhos de assessoria no ano com uma reunião,
quando fomos informados de que o Rev. Prof.
Jonadab Domingues assumiria o cargo de vicereitor da Fateo e que estaria à frente da vida
comunitária na função de assessoria a Revda.
Profa. Danielle Lucy B. Frederico.
No dia 9 de dezembro, participamos do
culto de credenciamento das alunas e dos alunos realizado na Igreja de Rudge Ramos, momento precioso de envio e consagração dos novos pastoras e das novas pastoras acadêmicos.
No final desse ano de trabalho, com a experiência do aprendizado e diante das necessidades que surgiram no acompanhamento dos estudantes, solicitei à COREAM que elaborássemos um regimento contendo as orientações
para a recomendação dos alunos e alunas.
Aprovada a solicitação pela COREAM, estamos
trabalhando para iniciar o ano de 2020 com o
documento aprovado para um melhor alinhamento do processo.

AÇÕES 2019
No dia 20 de fevereiro, estivemos na Fateo
para participação no culto de abertura do ano
letivo, além de uma reunião com o grupo de assessores e assessoras, bem como de reunião
com estudantes do curso presencial e do CTP
(3º e 4º anos). Na reunião, demos boas-vindas
aos alunos e alunas do 1o ano e celebramos o
retorno e compromisso dos demais. A pauta da
reunião foi: participação nos cultos, taxa moradia, envolvimento com atividades extraclasse
que constam como hora-atividade na matriz
curricular do curso.
Com os alunos e as alunas do CTP, tratamos
da necessidade de observarem com zelo o
cumprimento dos prazos para a entrega dos
trabalhos acadêmicos.
No dia 12 de março, retornamos à Fateo
para um tempo de conversa, conhecimento e

oração com os alunos e as alunas do 1º e 2º
anos do curso CTP.
No dia 27 de maio, estivemos na Fateo com
o Bispo Adonias, momento em que a Universidade Metodista de São Paulo (UMESP) e a Faculdade de Teologia estavam em greve, ocasião
e tempo para orientar, acompanhar, aconselhar, ouvir, orar e partilhar com os alunos e as
alunas do curso presencial. O Bispo Adonias fez
as devidas orientações enquanto presidente da
5a RE.
Encaminhamos, uma vez mais, a participação de 8 alunos do curso presencial no Projeto
Missionário Uma Semana pra Jesus por meio
da solicitação direta à Federação das Sociedades, que concedeu um desconto para alunos e
alunas do CTP e do EAD, o que ajudou, incentivou e colaborou para a participação, além da
bolsa da Igreja aprovada pela COREAM.
Por ocasião do Dia do Seminarista, presenteamos os alunos e as alunas com uma caneta
personalizada.
No dia 12/08, fizemos na Fateo uma reunião
com os alunos e as alunas dos 3º e 4º anos do
CTP.
No dia 28/08, estivemos em reunião com assessores e assessoras, a turma do curso presencial e 1º e 2º anos do CTP.
Em 2019, o número de estudantes recomendados para a Fateo foi:
▪
16 alunos/as do curso presencial;
▪
15 alunos/as do CTP;
▪
46 alunos/as do EAD.
Cabe salientar que, da lista que veio da COREAM, há 6 alunos que não ingressaram no
Curso, informação que só obtivemos por ocasião do pedido de recomendação às igreja locais da Região, sendo que 1 aluno trancou a
matrícula e comunicou ao pastor local. Em razão disso, a Turma do curso EAD tem 39 alunos.
Este ano avançamos com o acompanhamento ao EAD, conseguimos identificar e localizar cada um deles, fizemos um grupo de
Whattsapp, facilitando e aperfeiçoando a comunicação por meio de recados e encaminhamentos.
Os alunos/as formandos serão:
▪
5 alunos do curso presencial;
▪
4 alunos do CTP;

▪
4 alunos do EAD.
No último dia 06 de outubro, estivemos reunidos com o Bispo Adonias para encaminhamentos junto aos alunos e alunas recomendados.
Foi um ano de muitos e-mails, mensagens
via whattsapp e telefonemas trocados, além de
visitas aos estudantes e suas famílias.
Solicitamos a todos os alunos e alunas o envio de um relatório pessoal mostrando sua caminhada ministerial e o relatório dos alunos e
alunamoss formandos. A pedido, repassareos à
Comissão Ministerial Regional.
Gratidão a Deus e à 5ª RE pela oportunidade
de servir.
Deus é bom e nos ama!
Piracicaba, 25 de outubro de 2019.
Revda. Laurilene M. F. Reis Almeida

