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O presente Programa visa unir Ensino, Pesquisa e Extensão, oferecendo
à comunidade espaços nos quais se possa tratar o tema em foco
contando com a participação de pesquisadores e estudiosos do Brasil e
do Exterior, estabelecendo parcerias interinstitucionais. Justifica-se pela
necessidade de a Universidade abrir espaços para debates e estudos
sobre a Paz, Espiritualidade e Educação, rompendo com dogmas que
retiram a cientificidade dos estudos e investigações sobre o tema e que
os remetem a especulações de diferentes ordens. Também justifica-se
pelo interesse dos participantes do cursoAções na Cultura para a Paz:
vivências em espiritualidade e educação, realizado em 2007, em
aprofundar estudos sobre questões específicas e desencadear ações, em
contextos educacionais, que promovam a paz e a tomada de consciência
do sujeito sobre sua inteireza e interação com o contexto. Cada vez mais
a comunidade busca o estudo investigativo e extensionista sobre a
Espiritualidade e a Paz, o que tem tido visibilidade pelos estudos
realizados pelo NIETE, desde sua criação. As ações que o compõem são:
1. Grupo de estudo de aprofundamento temático: grupo formado por
egressos do curso Ações na Cultura para a Paz: vivências em
espiritualidade e educação. Envolve atividades extensionistas em
diferentes contextos educacionais, com o objetivo de refletir sobre as
ações propostas, os estudos realizados e a divulgação do conhecimento
construído. Os encontros, na FACED, são quinzenais e terão o caráter de
planejamento e estudo.  2. Seminários de estudos: com encontros
mensais têm o propósito de discutir questões ligadas à teoria e a
processos de pesquisa no tema Educação e Espiritualidade. Esses
seminários visam a promoção da integração Universidade e Comunidade.
Em 2008 volta-se para TEORIAS E MÉTODOS DE PESQUISA, tendo
como objetivo geral discutir questões ligadas à teoria e a processos em
pesquisa no tema Educação e Espiritualidade, abrindo espaços
acadêmicos nos quais a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão apresente-se de forma efetiva nas ações de todos os
participantes.  3. 2ª edição do curso Ações na Cultura para a Paz:
Vivências em Espiritualidade e Educação. Tem como objetivo propor a
construção de ambientes e de situações vivenciadas, favorecendo o
sentimento de unidade com a natureza em suas diferentes formas de
manifestação incluindo o ser humano e os demais seres; refletir sobre os



efeitos dessas vivências; refletir sobre o compromisso de viabilização de
uma ética na educação; desencadear ações de investigação, no contexto
escolar, sobre o tema, tendo a universidade, como parceria e núcleo
integrador.  O curso é organizado a part i r  de quatro enfoques,
denominados movimentos dada à dinâmica interdependente e contínua
dos mesmos, a saber: 1º movimento - corporeidade: simbólico e estésico;
2º movimento - estésico: corporeidade e simbólico; 3º movimento -
simbólico: corporeidade e estésico; 4º movimento - inteireza: ação e
significação. Tendo presente a questão da transcendência pelo sensível,
leva em conta a idéia de que a transcendência é o caminho para o ser
humano assumir sua autopoiese como dinâmica existencial de
transformação ontogenética e tem sua origem naquilo que somos.   4.
Oficinas: com duração entre 4 a 8 horas, dependendo das necessidades
e interesses da comunidade, serão efetivadas em diferentes contextos. O
início da elaboração deste Programa deu-se em reuniões ocorridas em
janeiro de 2008 e prevê-se seu encerramento em dezembro do referido
ano.


