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1. Apresentação 

Houve uma expansão da oferta e das propostas do Ensino Superior brasileiro nos últimos 

anos. De um ensino que era basicamente gerido por Instituições de Ensino Superior (IES) 

públicas e confessionais com reduzidas unidades e com baixa participação da população – 

especialmente as socialmente mais carentes financeiramente –, passou-se para uma pluralidade 

de ofertas, de fins e de abrangência populacional. Em meio a essa diversidade, muitas IES foram 

implantadas copiando missões de outras, mas sem uma prática norteadora ou que evidenciasse 

um motivo para ser escolhida pelo candidato ao ensino superior. Outras, ainda, surgiram apenas 

com fins puramente lucrativos e com práticas de ensino que não levam em consideração o aluno 

enquanto um ser pensante e capaz. Outras, por sua vez, têm muito claro o motivo de sua 

existência e de sua Missão. Nesse contexto diversificado de oferta, mas com clareza de seu real 

motivo de ser, está a FICR – Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife.  

Qual o real motivo que conduz a FICR e todo o seu trabalho? Entre outros, destaca-se o 

que está em sua missão, que é ser uma IES que atua (...) com base nos princípios cristãos, na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável e na dimensão humanizadora.  Ou seja, é uma IES 

que preza por valores cristãos, especialmente aqueles que respeitam a dimensão da 

humanização baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo e que estão presentes nos carismas que 

originaram as congregações associadas e fundadoras da União Brasileira da Educação Católica 

(UBEC).  Essa razão de ser faz com que, nas Unidades de Missão da UBEC, das quais a FICR é 

uma, se encontre um setor denominado de Pastoralidade. Mas, não é um setor enquanto 

quadro de organograma. É, antes, uma proposta que perpassa todos os setores e práticas da 

Unidade de Missão. É com esse diferencial que a UBEC e suas Unidades de Missão se apresentam 

e atuam nas localidades onde se fazem presentes.  

Para que esse diferencial não seja apenas um discurso, apresenta-se o documento que 

se encontra nas páginas seguintes: o Plano de Pastoralidade. Um plano bienal construído por 

muitas mãos e com um só sentido: o de tornar a pastoralidade uma efetiva ação diferenciadora 

e humanizadora para quem estuda e trabalha nas Unidades de Missão da UBEC.  

Uma excelente leitura e uma ótima prática. 

Comitê de Pastoralidade 

Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife 
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2. Introdução 

“A primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer  
coisas novas; homens que sejam criadores, inventores e descobridores.”  

(Jean Piaget) 
 

 

O presente documento, elaborado a partir da contribuição de diversas pessoas, é fruto 

da caminhada de estruturação da Pastoralidade no Grupo UBEC. Concebido para ser um 

trabalho coletivo, o nosso Plano de Pastoralidade buscou ecoar as diversas vozes da FICR, 

baseado em um processo de estudo, escuta, partilha e escrita com os membros do Comitê de 

Pastoralidade da UM. 

O objetivo desse documento é refletir sobre a caminhada da FICR, tendo como 

referência a sua missão institucional: “Oferecer educação de qualidade com base nos princípios 

cristãos, na perspectiva do desenvolvimento sustentável e na dimensão humanizadora”. 

Buscamos, a partir de um mapeamento dos cenários da nossa Unidade de Missão, encontrar 

caminhos para continuar atuando na sociedade, sem nos esquecer dos luzeiros que guiam a 

nossa estrada, que inspiram a nossa atuação. Esses luzeiros nos ajudam a constituir os nossos 

valores institucionais: Excelência, Inovação, Espiritualidade, Busca da verdade e do 

transcendente, Liberdade pessoal, Dignidade da pessoa humana, Valorização da vida e Família.  

A nossa atuação está identificada com a centralidade da pessoa de Jesus, com os 

carismas das Instituições Associadas ao nosso Grupo, com a nossa história e com as orientações 

da Igreja. Estamos empenhados em atender aos apelos do Papa Francisco, que busca construir 

um Pacto pela Educação e uma sociedade fortalecida nos princípios do humanismo solidário e 

da ecologia integral. Andamos de mãos dadas com o nosso Grupo UBEC, com todas as suas 

instituições, inspirados pelas Diretrizes de Pastoralidade e reunidos em torno dos mesmos 

princípios: Equidade, Transparência, Cooperação e integração, Integralidade, Respeito, 

Sustentabilidade, Gestão corporativa, Cidadania ativa, Vida em comunidade, Excelência 

acadêmica, Diálogo, Formação Integral, Evangelização e Liderança Responsável. 

Para chegarmos aos nossos objetivos, dividimos o texto em quatro partes, que seguem 

após esta introdução: Pastoralidade na FICR, apresentando como é a atuação do Setor e do 

Comitê; Marco da Realidade, expondo os contextos em que estamos inseridos; Marco 

Iluminativo, refletindo sobre as luzes que iluminam nossa atuação; Marco Operacional, com a 

exposição das prioridades, projetos e parcerias propostos pelo Plano. Todo o texto deve guiar o 

biênio 2021-2022, levando em consideração que o calendário do Marco Operacional 
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apresentado deverá ser revisado, no segundo semestre de 2021, para inclusão das ações 

propostas para 2022. 

A implementação do Plano de Pastoralidade, bem como da proposta de consolidar a 

Pastoralidade como temática Estruturante, Personalizante e Comunitária, só será possível se for 

fruto de uma compreensão coletiva da Pastoralidade como missão de todos da UM. É necessário 

um compromisso de todos, em especial dos envolvidos na liderança dos processos de gestão, 

abraçando essa missão de evangelizar através da educação. 

Que Maria, Mãe e Educadora, modelo da vida cristã e pedagoga da fé, nos auxilie a 

compreender esse chamado, intercedendo por nós na caminhada.  
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3. Pastoralidade na FICR 

“Não podemos permitir que alguém saia da nossa presença  
sem se sentir melhor e mais feliz.”  

(Madre Teresa de Calcutá) 
 

Quando se pensa em uma instituição de ensino católica, logo se tem em mente a sua 

atuação pastoral, ou seja, as ações inspiradas no exemplo de Jesus Cristo, Bom Pastor, que têm 

como finalidade a evangelização das pessoas. “Evangelizar não significa apresentar uma 

doutrina, uma filosofia ou ideia, mas testemunhar o amor encarnado de Deus”1. Evangelizar é 

colocar em prática, no dia a dia da instituição, o cuidado do pastor, que conduz e protege suas 

ovelhas. Dessa forma, a ação pastoral não tem, necessariamente, a intenção de ser um 

movimento catequético, que busca a conversão ao catolicismo ou ao cristianismo, mas deseja 

iluminar a vida da comunidade acadêmica e do entorno da IES com os valores e princípios do 

Evangelho de Jesus.  

Na FICR, mais do que um conjunto de atividades pastorais, religiosas ou espirituais, se 

procura promover uma cultura de pastoralidade, que se faz presente em todas as ações, 

relações e decisões institucionais. Para a FICR, “a pastoralidade torna-se elemento referenciador 

de toda a vida de suas instituições e integra as dimensões pedagógica, administrativa, financeira, 

educacional, pastoral e das relações humanas”2. 

É desejo da FICR ser reconhecida pela pastoralidade, como está expresso em sua visão: 

“Ser até 2022 referência em qualidade acadêmica em nossa região, caracterizada pela 

Pastoralidade, Sustentabilidade e Desenvolvimento Social”3. Faz parte do jeito de ser FICR, está 

no seu DNA. Dessa forma, é responsabilidade de todos da instituição, especialmente da alta 

gestão da IES, tornar a pastoralidade presente nos processos, nas ações e nas relações 

estabelecidas.   

Para auxiliar a Direção-Geral na missão de zelar pela pastoralidade, a FICR tem um Setor 

de Pastoralidade e um Comitê de Pastoralidade, organismos que devem ser comprometidos em 

tornar evidente esse modo de ser, que é “nossa IDENTIDADE, nosso DIFERENCIAL, nossa 

HERANÇA MAIOR e SECULAR”4. 

 
1 CHESINI, Cláudia (org.). Linhas de Ação Pastoral da ANEC. Brasília: 2019. P. 14. 
2 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA. Diretrizes de Pastoralidade da UBEC. Brasília: 2018. P. 21. 
3 A INSTITUIÇÃO. FICR. Disponível em: <https://ficr.catolica.edu.br/portal/conheca/institucional/sobre-a-
ies/>. Acesso em: 13 de ago. de 2020. 
4 DEGASPERI, Pe. José Romualdo. Carta aos Colaboradores da UBEC. [online]. Brasília: 27 de dez. de 2019.  
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3.1. Comitê de Pastoralidade  

Nomeado pelo Diretor-Geral da FICR, através da portaria 01/2021, de 12 de janeiro de 

2021, com validade de dois anos, o atual Comitê Intersetorial de Pastoralidade da FICR tem a 

seguinte composição: 

• José Cordeiro dos Santos Neto – Pastoralidade e Coordenador do Comitê; 

• Leandro Genoíno Cerutti – Direção-Geral; 

• Ernandes Rodrigues do Nascimento – Diretoria Acadêmica; 

• Jéssica Caroline Pereira Parente – Coordenação-Geral Administrativa; 

• Gabriela Moreira Pereira de Carvalho – Gestão de Pessoas; 

• Gabriela dos Santos Correia Ribeiro – Marketing; 

• Rafaela Kelly Ferreira de Oliveira Arandas – Marketing; 

• Carla Izabel Matos Lins – Bibliotecária; 

• Maria Izabel Gomes de Albuquerque – Secretaria Acadêmica; 

• Maria José Soares – Operações. 

 

O Comitê de Pastoralidade da FICR iniciou suas atividades no segundo semestre de 2018, 

com a intencionalidade de fortalecer a cultura de Pastoralidade na Unidade. A partir de uma 

agenda de reuniões mensais, o grupo pautou diversos assuntos, contribuindo para a 

consolidação da pastoralidade como temática estruturante, personalizante e comunitária. 

Com representantes dos diversos setores da IES, o comitê avaliou a caminhada de alguns 

projetos e ações realizados na Unidade, apresentando considerações importantes, que 

possibilitaram mudanças, tais como a reformulação do Conecta Gestão, que se tornou Conecta 

Comunidade, além de fortalecer atividades, realizando a integração dos setores, como nas ações 

de conscientização sobre a prevenção de Doenças e na Acolhida dos Estudantes. Também 

surgiram novos projetos e ações, oriundos das discussões do comitê, como a Oração 

Comunitária, a Semana da Mulher e as reflexões da Campanha da Fraternidade. 

Já em 2020, o grupo dedicou-se à construção do Plano de Pastoralidade da FICR, 

realizando estudos sobre os temas, participando de reuniões presenciais e, durante o período 

de suspensão das atividades presenciais, por meio de plataformas de videoconferência, 

escrevendo o texto num processo de coletividade. Com projetos propostos pelos vários setores 

presentes no Comitê, o Plano buscou favorecer a compreensão de que a Pastoralidade é um 
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compromisso institucional. Com a finalização do Plano, o Comitê iniciará uma nova fase, a de 

implementação e acompanhamento das ações planejadas.  

O Comitê de Pastoralidade da FICR segue o conjunto de Indicativos definidos pelo 

Conselho de Administração do Grupo UBEC: 

1. É um comitê formado para tratar de temas e demandas do cotidiano da Unidade de 

Missão, com enfoque no estudo, organização, articulação e desenvolvimento de ações 

de Pastoralidade. 

2. O Comitê de Pastoralidade é criado pelo principal gestor da Unidade de Missão, 

coordenado pelo responsável local do Setor de Pastoralidade e composto por 

representantes dos setores da unidade. 

3. A periodicidade e a agenda das reuniões do Comitê são estabelecidas de acordo com a 

realidade da unidade de missão. 

4. O Comitê é o grupo responsável por promover processos transversais na Unidade de 

Missão, com ênfase em práticas que fortaleçam a Pastoralidade como estruturante, 

personalizante e comunitária. 

5. É o grupo responsável por garantir a vivência de práticas de espiritualidade que sejam 

inspiradas na memória, presença e profecia, em vista do cumprimento da missão 

institucional. 

6. O Comitê possui vínculo de alinhamento institucional com o Setor de Pastoralidade do 

Escritório Central. 

 

3.2. Setor de Pastoralidade 

Vinculado diretamente à Direção-Geral, o Setor de Pastoralidade da FICR, criado em 

2018, está assim composto: 

• Coordenador de Pastoralidade: José Cordeiro dos Santos Neto. 

• Capelão Voluntário: Pe. José Roberto da Silva França (Pároco da Paróquia Nossa 

Senhora da Conceição da Iputinga). 

 

Com uma caminhada recente, o setor foi responsável por reorganizar as ações de 

pastoralidade da Unidade, como o retorno das celebrações na IES, a organização de campanhas 

de responsabilidade social e os Diálogos de Pastoralidade. O setor também foi responsável pela 

implementação do Comitê de Pastoralidade e buscou fomentar o diálogo com a Igreja Local, 
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realizando diversas parcerias com as pastorais, movimentos, comissões e organismos da 

Arquidiocese, do Vicariato e da Paróquia da Iputinga. 
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4. Marco da realidade (Situacional) - VER 

“Os Educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber,  
deveriam ser especialistas em amor: intérpretes de sonhos.”  

(Rubem Alves) 
  

Ao falarmos de educação e evangelização, precisamos ter em mente um elemento 

imprescindível para se aproximar da pessoa, a realidade em que ela está inserida. Não se pode 

ensinar sem saber quem são os sujeitos, sem respeitar as diferenças que os caracterizam. Para 

evangelizar também não poderia ser diferente. “Não se pode amar nem evangelizar a quem não 

se conhece”5. É necessário aproximar-se da pessoa, compreender o que ela traz consigo e, a 

partir daí, apresentar um projeto. Algumas características são comuns, como os traços culturais 

herdados de uma região ou as marcas do tempo em que se vive, outras são pessoais, mais 

difíceis de serem analisadas, mas indispensáveis na evangelização do indivíduo. 

Ter este olhar aparentemente desapegado é necessário para a compreensão. 

Geralmente, o outro é julgado pela nossa medida, assim como a realidade é vista apenas pelo 

que temos presente em nosso olhar. Se nos guiarmos por essas medidas, corremos o risco de 

afastar e, ao mesmo tempo, estigmatizar os outros. Tais atitudes pouco contribuem para o ato 

de conhecer e respeitar.      

Claro está, por outro lado, que não temos mais um isolamento total das comunidades. 

Traços comuns podem ser observados nas transformações denominadas de fluídas por Bauman, 

quando este observa os comportamentos da sociedade moderna. Essa liquidez produziu 

fenômenos como a crise da tradição, o surgimento de novos modelos de compreensão para o 

ser humano, a contestação de narrativas religiosas e morais, a eclosão da sociedade da 

informação e a aceleração nas tecnologias6. 

Diante dessa nova realidade, que tanto tem traços comuns como próprios, a 

evangelização tem um grande desafio, o de interpretar as religiosidades contemporâneas, que 

se caracteriza pela busca do sentido sem uma tutela das instituições7 e ao mesmo tempo 

disseminar valores cristãos. Ao invés de homens sem fé, vemos uma multiplicação de expressões 

 
5 CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Evangelização da Juventude: Desafios e perspectivas 
pastorais. Brasília: Paulinas, 2007. P. 15.  
6 Província La Salle Brasil – Chile. Plano de Pastoral: 2015-2018. Porto Alegre: 2015. P. 12-13. 
7 Diferentemente do que se imaginava, a contemporaneidade não excluiu a religiosidade, mas possibilitou 
uma vivência das espiritualidades sem a necessidade de intervenção das instituições. Sobre o tema, 
conferir: MARTELLI, Stefano. A Religião na Sociedade Pós-Moderna. São Paulo: Paulinas, 1995. 
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religiosas, em que a crença é ofertada como um bem de consumo e, por outro lado, com homens 

e mulheres com a esperança e olhares diferentes sobre estes mesmos fenômenos. 

Outra característica da contemporaneidade, a globalização aproxima as experiências, 

possibilitando uma troca cultural. Ritmos são compartilhados, os sabores derrubaram as 

barreiras da regionalidade e as vestes foram padronizadas. Mas algumas peculiaridades 

regionais foram mantidas e elas devem ser influenciadoras do programa evangelizador. O chão 

que o sujeito pisa é o ponto de partida para pensar a pastoralidade. 

 

4.1. Contexto local e regional 

A FICR está localizada no Nordeste brasileiro, uma região marcada pela diversidade 

cultural, religiosa e étnica. Região que tem uma mistura de vários ritmos, como o frevo, o brega, 

o coco, a ciranda e o forró. Também de muitas festas, como o Carnaval, Bumba-meu-boi e o São 

João. Que celebra várias devoções como à Iemanjá, ao Padre Cícero, ao Frei Damião e à Nossa 

Senhora da Conceição. As variadas crenças permitem que nos arrisquemos a afirmar que o 

Nordeste brasileiro é um chão onde o ecumenismo pode encontrar um terreno mais fértil. 

Pernambuco, estado que abriga a FICR, é repleto de belezas naturais e históricas, como 

a praia de Porto de Galinhas, as igrejas da Cidade Alta de Olinda, as Pontes do Recife e as praças 

de Burle Marx. Uma culinária diversificada, sendo considerado o terceiro polo gastronômico do 

Brasil, com conhecidos representantes, como o tradicional bolo de rolo, a tapioca e o bolo Souza 

Leão. 

Além da diversidade e especificidades naturais, gastronômicas e culturais, Pernambuco 

se faz presente no imaginário nacional com suas lutas e resistências, a exemplo da Insurreição 

Pernambucana de 1645 e a Revolução de 1817. Outros ícones e figuras de projeção externa e 

presentes nas memórias de lutas podem ser vistos na presença de Dom Helder Câmara, 

Arcebispo de Olinda e Recife entre 1964 e 1985. Este, um grande defensor dos direitos humanos 

e da luta contra a desigualdade social. 

Com uma população de 9.557.071, segundo dados do IBGE8, Pernambuco tem um IDH 

de 0,673, considerado como médio. A Capital é fortemente marcada pela concentração de 

renda, com diferenças gritantes presentes no mesmo espaço, e representada pelo patrimônio 

material das construções: favelas e arranha-céus de luxo podem ser vistos lado a lado. É uma 

 
8 População estimada: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, 
Estimativas da população residente com data de referência 1º de julho de 2019. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/panorama>. Acesso em: 13 de agosto de 2020. 
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multiplicidade visível que representa o invisível (ou que se esconde), presente nas relações para 

sobrevivência e perpetuação do quadro estampado aos olhos de alguém que vê. É um palco de 

contrastes que se apresenta, ainda, nos inúmeros problemas de mobilidade, moradia, saúde 

pública, educação, segurança e saneamento. Em contrapartida, tem um grande potencial 

econômico, uma riqueza cultural imensurável e um índice de crescimento do PIB que em alguns 

períodos supera o nacional, sendo referência em várias áreas de investimento, apresentando o 

maior parque tecnológico e o segundo maior polo médico do país. 

A educação básica no Recife também está fortemente marcada pela desigualdade, com 

uma taxa de abandono estudantil elevada entre as classes menos favorecidas. Na educação 

superior, o Estado possui quase dois estudantes na educação privada para cada matriculado da 

rede pública, segundo dados do Censo da Educação de 2018, sendo apenas o 13º colocado na 

média nacional. A taxa de evasão no Ensino Superior também assusta, tendo a inadimplência e 

a indisponibilidade de tempo, pela necessidade de conciliar os estudos com o trabalho, como 

fatores que prejudicam a retenção. 

 

4.2. Contexto da Unidade de Missão  

Depois de analisarmos a realidade em que a FICR está inserida, vamos refletir sobre o 

caminho que ela percorreu para chegar até os dias atuais. Uma história que se inicia em 2002, 

com a fundação da Faculdade Marista, no bairro das Graças, na cidade do Recife. Em 2006, com 

o crescimento da faculdade, já reconhecida no Recife pela qualidade do ensino, houve a 

necessidade de ocupar um novo espaço, a imponente Casa Provincial em Apipucos. Em 2015, a 

Faculdade Marista troca de mantenedora, sendo assumida pelo Grupo UBEC. Em 2017, era hora 

de assumir um novo nome, tornando-se Faculdade Imaculada Conceição do Recife9. Em 2018, 

vendo a necessidade de aproximar-se da comunidade, a FICR inaugura seu novo endereço na 

Avenida Caxangá, uma sede ampla, moderna, de fácil acesso, em uma das vias mais 

movimentadas da cidade. Desde a sua fundação, a FICR, preocupada com o estudante, buscou 

inovar, estando antenada com as necessidades da comunidade, não tendo medo do desafio da 

mudança. 

A modernização da sua estrutura, alinhada com os investimentos na qualificação dos 

professores, na formação do estudante e na aplicação de metodologias inovadoras, permitiu os 

ótimos resultados de reconhecimento institucional, com notas 4 e 5 em avaliações do MEC e do 

 
9 Nome que foi alterado em 2019, tornando-se Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife. 
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ENADE. Impactada com a demanda da região, a FICR procura oferecer um portfólio com mais 

opções de cursos, seguindo seu caminho de crescimento, que vem se intensificando desde 2018. 

A FICR também é reconhecida pelo seu jeito de ser. Com processos humanizados, com 

uma educação que coloca o estudante como protagonista do aprendizado e um olhar atento 

para a realidade de cada pessoa, o DNA da IES é marcado pela pastoralidade.  

Atualmente, a FICR tem 60 colaboradores, sendo 24 docentes e 36 do corpo técnico-

administrativo. Conta com 569 discentes matriculados na graduação, no final do período 2020.2, 

distribuídos nos nove cursos em atividade10. Podemos ver um panorama de cada curso, a partir 

do gráfico: 

 

 

Gráfico 01: Lista de Estudantes por Curso. Fonte: FICR, 2020. 

 

Além dos cursos em atividade em 2020, para o semestre 2021.1 a FICR está com 

inscrições abertas para os seguintes cursos: Jogos Digitais, Pedagogia, Psicologia, Enfermagem, 

Educação Física, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Gestão de Cooperativas e 

Logística. 

 

 
10 Os cursos em funcionamento na FICR, no período 2020.2, são os seguintes: Direito, Administração, 
Gestão de Recursos Humanos, Gestão Pública, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Gestão da 
Qualidade, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para a Internet. 
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4.3. Contexto Eclesial e Eclesialidade 

A FICR está localizada no território da Arquidiocese de Olinda e Recife, que tem como 

Arcebispo Metropolitano Dom Antônio Fernando Saburido, OSB11. Constituída como Diocese de 

Olinda desde 1676, sufragânea da então Diocese de São Salvador da Bahia, foi elevada à 

categoria de Arquidiocese em 1910 e teve o acréscimo do nome Recife, em 1918. Desde sua 

criação, a Arquidiocese foi marcada por importantes nomes para a Igreja no Brasil e para o povo 

pernambucano, tais como Dom Vital, Dom Helder Câmara e Frei Damião.  

Buscando potencializar a sua atuação, a FICR busca desenvolver diversos projetos em 

parceria com as pastorais e movimentos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Com as Pastorais 

Sociais, em especial com a Cáritas Arquidiocesana e a Pastoral do Povo de Rua, a FICR tem 

desenvolvido diversas ações de responsabilidade social. Já com a Pastoral Universitária e a 

Pastoral da Educação, a FICR faz-se presente nas Comissões Arquidiocesanas e do Vicariato, 

participando de inúmeras atividades que buscam promover a evangelização através da 

educação.  

Dentro do Vicariato12 que a FICR faz parte, buscamos realizar parcerias com as 

Comunidade e Paróquias circunvizinhas, em especial com os Grupos de Jovens, com a Pastoral 

Familiar e a Pastoral da Comunicação. A FICR também tem sido o espaço para a realização de 

encontros estratégicos da região, como a Assembleia Vicarial de Pastoral. 

Em nível paroquial, estamos localizados no território da Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição – Iputinga, que tem como pároco o Pe. José Roberto da Silva França. Com uma relação 

de cordialidade e parceria, o padre tem prestado serviço como Capelão Voluntário em nossa 

Unidade de Missão, celebrando os Sacramentos, atendendo a Comunidade Acadêmica e nos 

auxiliando no diálogo com a Igreja Local. Além disso, nossa Sede tem sido espaço para diversos 

encontros paroquiais, tais como Encontro de Casais com Cristo, Encontro de Jovens com Cristo, 

Retiros, Catequese de Crisma e Assembleia Paroquial. Também realizamos parcerias em nossas 

ações de Responsabilidade Social, direcionando algumas arrecadações para a população em 

situação de vulnerabilidade assistida pela Paróquia. 

Por fim, não poderíamos deixar de citar nossa relação com a Cáritas do Regional 

Nordeste II, que teve início a partir do Projeto Institucional do Grupo intitulado de Campanha 

 
11 A Arquidiocese também tem um Bispo Auxiliar, Dom Limacêdo Antônio da Silva. 
12 A Arquidiocese de Olinda e Recife é dividida em nove regiões, administradas por um Vigário Episcopal, 
que são chamadas de Vicariato. A FICR está localizada no território do Vicariato Várzea, que tem como 
Vigário Episcopal o Pe. Paulo Sérgio Monteiro Nunes. 
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em Solidariedade aos Migrantes e Refugiados, visando auxiliar no trabalho do Programa PANA, 

da Cáritas do Brasil. Essas parcerias são compreendidas como uma parte da nossa missão, 

permitindo uma presença que faz a diferença na vida das pessoas.   

 

4.4. Olhar para as forças, fraquezas, ameaças e possibilidades 

Ambiente 

Interno 

Forças Fraquezas 

• Comitê e Setor de Pastoralidade; 

• Transversalidade da Pastoralidade na 

Instituição; 

• Diretrizes e Supervisão de Pastoralidade no 

Grupo UBEC; 

• História da IES e da UBEC;  

• Identidade Católica. 

• Falta de compreensão do que é Pastoralidade; 

• Não envolvimento da comunidade acadêmica 

nos projetos; 

• Ausência de um planejamento de pastoralidade 

a longo prazo; 

• Inexistência de projetos de pastoralidade que 

utilizem as tecnologias disponíveis na IES;  

• Carência de projetos em rede. 

Ambiente 

externo 

Possibilidades Ameaças 

• Criação da Pastoral da Educação no Vicariato; 

• Diálogo permanente com a Igreja Local; 

• Parcerias com escolas do entorno, para a 

realização de projetos sociais;  

• Abertura da IES para novas parcerias, com 

instituições de diversos segmentos;  

• Impulsionamento na utilização da tecnologia e 

de metodologias ativas na educação no pós-

pandemia. 

• Falta de engajamento da comunidade do 

entorno nas ações da IES;  

• Crise econômica no pós-pandemia; 

• Os impactos na educação por ocasião do 

isolamento social; 

• Surgimento de novas IES no corredor Leste-

Oeste do Recife;  

• Não percepção da pertinência da pastoralidade.  
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5. Marco Iluminativo (Iluminar) - JULGAR 

“Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém.  
Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala.”  

(Santa Dulce dos Pobres) 
  

Após compreendermos o contexto em que estamos inseridos, precisamos refletir sobre 

as luzes que se acendem para iluminar a nossa atuação. São experiências que nos movem, nos 

apaixonam, nos conectam e nos diferenciam de outras propostas educativas. São escolhas que 

orientam nossos passos e caracterizam nossa ação. São opções que nos identificam e compõem 

o nosso DNA. 

Para o biênio (2021-2022) de aplicação do Plano de Pastoralidade da FICR, iremos 

priorizar quatro grandes luzeiros: a Palavra de Deus a partir da experiência com a Pessoa de 

Jesus, os Ensinamentos da Igreja, os Carismas das nossas Instituições Associadas e os 

Documentos que guiam a atuação do Grupo UBEC.  

 

5.1. Iluminados pela Palavra de Deus  

Como instituição educacional confessional católica, a FICR encontra na Palavra de Deus 

um luzeiro que indica o caminho que a auxilia a abraçar sua missão de ofertar uma educação 

evangelizadora. Evangelizar é o compromisso de toda a Igreja, mas isso não significa apresentar 

uma doutrina, ou um projeto de conversão. Evangelizar é se comprometer com a pessoa de 

Jesus Cristo, é deixar-se iluminar por sua vida e seus ensinamentos. Ser iluminado por Jesus é 

vivenciar uma experiência caracterizada pela “proximidade dos pobres, dos doentes, dos 

pecadores, dos indefesos”13, é proclamar um evangelho de liberdade14. 

A evangelização não é destinada a um pequeno grupo, mas deve ser direcionada a toda 

a humanidade, com um compromisso de transformá-la15. Evangelizar é comprometer-se com a 

solidariedade, a libertação, a justiça e a paz16 para todos os povos. O preconceito, a segregação 

e a falta de diálogo com o diferente são atitudes que não se conciliam com a mensagem do 

Evangelho. 

 
13 SANTOS, Benedito Beni dos. Discípulos e missionários: reflexões teológico-pastorais sobre a missão na 
cidade. São Paulo: Paulus, 2006. P. 77. 
14 THEOBALD, Christoph. Transmitir um Evangelho de liberdade. São Paulo: Edições Loyola, 2009. p.43. 
15 PROVÍNCIA LA SALLE BRASIL – Chile. Op. Cit. P. 16. 
16 SANTOS, Benedito Beni dos. Op. Cit. P. 77. 



 

18 
 

É importante destacar três cenários que ajudam a compreender como deve ser esse 

contato com Jesus. O primeiro é a casa. Várias são as passagens bíblicas que apresentam Jesus 

em casa com seus seguidores17. Narrada como um local onde Jesus “encontra-se a sós com seus 

discípulos e os ensina”18, a casa é um lugar de parada, de reflexão, de diálogos, de 

aprofundamento da mensagem recebida. Mas, sobretudo, a casa é o lugar de um encontro 

pessoal com Jesus. 

O segundo cenário que encontramos é o caminho, também presente em diversos 

relatos dos evangelistas19. O caminho é o lugar do seguimento, de uma adesão à proposta de 

Jesus por um mundo novo, marcado pela dignidade do ser humano, pela esperança que vence 

o medo e pela liberdade dos homens e das mulheres20. Aderir a essa proposta significa trabalhar 

para que ela aconteça.  

Por fim, o último cenário que destacamos é o da refeição21, que apresenta um caráter 

celebrativo ao Evangelho de Jesus. Mesmo com as fragilidades humanas, a mensagem de Jesus 

permite-nos celebrar22, festejar, pois a esperança vence o medo. A celebração confere um 

sentido comunitário ao anúncio do Evangelho, pois ao redor da mesa, nos reunimos para 

celebrar a liberdade. 

Deixar-se iluminar pelo Evangelho significa, portanto, ter um encontro pessoal com 

Jesus, que nos impulsiona a aderir à sua proposta de libertação, trabalhando para que ela seja 

realizada no mundo, celebrando e vivenciando a experiência comunitária da sua mensagem de 

salvação23.  

 

 
17 Mc 2,1; Mc 7,24; Mc 9,33; Mc 14,3; Mt 13,35; Lc 10,38; Jo 20,26. 
18 MALZONI, Cláudio Vianney. Jesus em Betância (Mc 14,3-9): Um gesto de generosidade e ternura no 
início do relato da Paixão. São Paulo: Paulinas, 2010. P. 32. 
19 Mc 10,32; Mt 4,18; Lc 24,15; Jo 14,6. 
20 COMBLIN, José. O Caminho: ensaios sobre o seguimento de Jesus. São Paulo: Paulus, 2014. P. 37-40. 
21 Também podemos acrescentar os termos Mesa, Ceia ou Festa, narrados em várias passagens dos 
Evangelhos, como Mt 26, 26; Mc 16,14; Lc 24,30; Jo 7,14. 
22 BOFF, Leonardo. Vida para além da morte: o presente: seu futuro sua festa, sua contestação. 
Petrópolis: Vozes, 2012. P. 162-165. 
23 A narrativa dos Discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) destaca os três cenários: o caminho (Jesus caminha 
com os discípulos, v.15), a casa (era tarde e eles convidam Jesus a ficar com eles, v.29) e a refeição (eles 
reconheceram Jesus ao partir o pão, v.30). Essa narrativa é central em nossa atuação, já que para ser 
iluminado pela Palavra de Deus é necessário ter um encontro pessoal com Jesus (deixar arder o coração, 
v.32), assumir um compromisso e lutar por ele (saíram ao encontro da comunidade, v.33) e celebraram 
com alegria a mensagem recebida (após a ascensão, com a esperança recuperada, estavam 
continuamente, juntos, louvando no templo, Lc 24,53). FABRIS, Rinaldo. MAGGIONI, Bruno. Os 
Evangelhos II. São Paulo: Edições Loylola, 1992. p. 241-247; PAGOLA, José Antônio. O Caminho aberto 
por Jesus: Lucas. Petrópolis: Vozes, 2012. P. 357-364. 
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5.2. Iluminados pelos ensinamentos da Igreja  

O Magistério da Igreja é uma fonte muito rica que pode apontar alguns caminhos para 

a pastoralidade em nossa IES. “A Igreja, como mãe e mestra, tem uma palavra a dizer sobre a 

educação cristã”24. Ela prioriza esse tema, pois compreende a sua importância para a formação 

humana das pessoas25. Por isso, vários documentos foram escritos com a intenção de iluminar 

a caminhada da educação católica26. 

O próprio Papa Francisco, com sua presença profética, nos inspira a adotarmos alguns 

compromissos imprescindíveis para a missão educativa da igreja. Com um chamado para 

criarmos um Pacto Educativo Global, ele busca inspirar homens e mulheres na compreensão de 

que é necessário humanizar a educação, e isso só é possível com a participação de todos. Por 

isso ele reforça a importância do diálogo, da abertura à diversidade e da compreensão do lugar 

prioritário que a igreja deve ter nessa construção27.  

A nossa Arquidiocese, a partir do seu Plano de Pastoral Arquidiocesano, em vigor no 

período de 2019 a 2023, nos orienta a “formar um povo consciente das opções de Jesus em vista 

da construção do Reino de Deus”28. 

Esse contexto eclesial deve nos inspirar a “seguir com mais rapidez rumo a um novo 

começo, despojados e comprometidos com a construção da justiça, da igualdade e do cuidado 

com a casa comum, sinais do Reino de Deus”29. 

 

5.3. Iluminados pelos Carismas das nossas instituições associadas  

O Grupo UBEC é formado pela união de cinco Congregações Religiosas e uma Diocese: a 

Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano; a Província Marista Brasil Centro-Norte (Irmãos 

Maristas); a Inspetoria São João Bosco (Salesianos de Dom Bosco); a Inspetoria Madre 

Mazzarello (Irmãs Salesianas); a Província Lassalista Brasil – Chile (Irmãos Lassalistas); e a 

 
24 CHESINI, Cláudia (org.). Op. Cit. P. 27. 
25 DECLARAÇÃO GRAVISSIMUM EDUCACIONIS SOBRE A EDUCAÇÃO CRISTÃ. Vaticano II: mensagens, 
discursos e documentos. São Paulo: Paulinas, 2007. P. 329-339. 
26 PAPA João Paulo II. Declaração Apostólica Ex Corde Eclesia. 1990; CELAM. Vão e ensinem: identidade 
e missão da escola católica na mudança de época, à luz de Aparecida. 2011; CONGREGAÇÃO para a 
Educação Católica. Educar hoje e amanhã: uma paixão que se renova. 2014. Além desses textos, existem 
diversos outros, como decretos, discursos e orientações. 
27 PAPA Francisco. Discurso do Papa Francisco aos participantes na plenária da Congregação para a 
Educação Católica. 2014. 
28 ARQUIDIOCESE DE OLINDA E RECIFE. Plano de Pastoral Arquidiocesano 2019-2023. Recife, 2020, p. 03. 
29 PROVÍNCIA MARISTA BRASIL CENTRO-NORTE. Plano pastoral trienal 2016-2018: Escola Marista Sagrado 
Coração. Fortaleza, 2017. P. 26. 
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Província São José da Congregação dos Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo (Padres 

e Irmãos Estigmatinos). Todas essas instituições têm formas particulares de vivenciar a fé que 

receberam, desenvolvendo assim a missão que assumiram. Paulo recorda que existe uma 

diversidade de dons30, de carismas, mas que eles formam um único corpo31.  

O seguimento de Jesus e seu Evangelho não se esgota num carisma ou numa 
forma de vida cristã. Daí a grande diversidade de formas de Vidas 
Consagradas, de carismas diferentes, com expressões de engajamentos 
históricos distintos, de serviços eclesiais diferentes e de missão, na unidade 
do Espírito Santo32. 

Ademais de suas particularidades, algumas expressões dos carismas das nossas 

Instituições Associadas merecem destaque, pois além de manifestar escolhas comuns entre elas, 

oferecem caminhos para guiar a nossa atuação educacional: a missionariedade; a predileção 

pelos mais pobres ou vulneráveis; a escolha da educação como meio de evangelização; a 

proposta voltada para a juventude; e a disposição para colocar-se à serviço da Igreja e da 

sociedade.  

Iluminados por essas escolhas, nosso Grupo tem atuado diariamente, mas não cessa de 

buscar novas formas de redescobrir os valores que inspiraram tantos homens e mulheres que 

nos precederam na missão de evangelizar.  

 

5.4. Iluminados pela nossa atuação 

Permeados por essas fontes inspiradoras, a UBEC tem construído alguns documentos 

institucionais que devem iluminar a nossa atuação. São diversos textos que foram construídos 

nos últimos anos, alinhados com a compreensão da pastoralidade como uma temática 

estruturante, personalizante e comunitária.   

Diante de um novo contexto institucional, a UBEC apresenta, em 2018, as suas Diretrizes 

de Pastoralidade, que podem ser resumidas em seis sentenças33: 

• Uma 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; 

• Formação para os protagonismos eclesial e político; 

 
30 1Cor 12,4-11. 
31 1Cor 12,27. 
32 CHESINI, Cláudia (org.). Op. Cit. P. 32. 
33 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA. Op. Cit. P. 22-33. 
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• Diálogo intercultural e com o diferente; 

• A predileção pelos mais pobres e vulneráveis. 

Além dessas escolhas, em 2019 a UBEC definiu como uma das suas nove diretrizes 

estratégicas a “Consolidação da cultura de Pastoralidade no Grupo UBEC”34. Esses indicativos 

reforçam o compromisso do Grupo com a temática. Nessa conjuntura, a FICR descreve na sua 

visão35, um compromisso com a Pastoralidade, que está intrinsecamente ligado à sua missão36 

educacional.  

Muitos outros documentos institucionais do nosso grupo e da FICR iluminam a nossa 

atuação37, convergindo para a compreensão de que somos uma instituição católica 

caracterizada pela pastoralidade, que busca ofertar uma educação de qualidade alicerçada nos 

valores e princípios cristãos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA. Diretrizes estratégicas e projetos do Grupo UBEC. 
Brasília, 2019. 
35 Ser até 2022 referência em qualidade acadêmica em nossa região, caracterizada pela Pastoralidade e 
Sustentabilidade. 
36 Oferecer educação de qualidade com base nos princípios cristãos, na perspectiva do desenvolvimento 
sustentável e na dimensão humanizadora. 
37 Código de Conduta Ética; Planejamento Estratégico; Regimento Geral; PDI. 
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6. Marco Operacional (Operativo) - AGIR  

“Feliz é aquele que transfere o que sabe 
e aprende o que ensina.” 

 (Cora Coralina) 
  

Os marcos situacional e iluminativo nos permitem identificar o contexto em que estamos 

inseridos, as fontes que referenciam as nossas ações, a memória que nos identifica e as escolhas 

que fazemos para atuar no campo educacional. A partir de agora, enriquecidos por esses 

marcos, definiremos três prioridades para o biênio 2021-2022, tendo sempre como farol a busca 

pela consolidação da cultura de Pastoralidade na FICR. Cada prioridade estará alinhada com um 

conjunto de Diretrizes de Pastoralidade38, abarcando alguns projetos, dos diversos setores da 

IES. 

 

6.1. Prioridades 
 

Prioridade Intencionalidade Diretrizes de Pastoralidade 

Identidade Fortalecer a identidade e a presença 

da FICR como IES Confessional 

Católica e promover a vivência da 

Memória dos Carismas das 

Associadas do Grupo UBEC. 

Uma Comunidade acadêmica 

responsável por toda a ação 

educativo-pastoral; 

Excelência e Qualidade nas Ações e 

Relações; 

Diálogo intercultural e com o 

diferente. 

Educar ao 

Humanismo 

Solidário 

Colocar a pessoa no centro da 

educação, estimulando processos 

que favoreçam o diálogo, promovam 

a esperança e a inclusão e 

possibilitem que nossos estudantes e 

educadores estejam inseridos e 

atuantes na Igreja e na sociedade.  

Uma Comunidade acadêmica 

responsável por toda a ação 

educativo-pastoral; 

Excelência e qualidade nas ações e 

relações; 

Formação para os protagonismos 

eclesial e político. 

 
38 A maior parte dos Projetos pretende abarcar todas ou a grande maioria das seis Diretrizes de 
Pastoralidade, mas, para efeito de organização, cada prioridade só poderá ter até três Diretrizes 
associadas, dessa forma, cada Projeto também só poderá ter até três Diretrizes especificadas no escopo 
do Projeto. 
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Compromisso 

Socioambiental 

e Pertinência 

Institucional 

Fortalecer a formação de pessoas 

conscientes da importância da 

construção de uma sociedade 

compromissada com a ecologia 

integral, ou seja, que percebe a 

inseparabilidade da “preocupação 

pela natureza, da justiça para com os 

pobres, do empenho na sociedade e 

paz interior”39.  

Inserção e significado para as 

comunidades local e regional; 

A predileção pelos mais pobres e 

vulneráveis. 

 

6.2. Projetos 
 

PRIORIDADE IDENTIDADE  

Intencionalidade Fortalecer a identidade e presença da FICR como IES Confessional 

Católica e promover a vivência da Memória dos Carismas das 

Associadas do Grupo UBEC. 

Diretrizes de 

Pastoralidade 

Uma Comunidade acadêmica responsável por toda a ação 

educativo-pastoral; 

Excelência e Qualidade nas Ações e Relações; 

Diálogo intercultural e com o diferente. 

Projetos Identidade, Carisma e Espiritualidade; 

Transformar; 

Fraternidade, Educação e Diálogo; 

Semana Administrativo-Pedagógica da FICR. 

 

Prioridade Identidade  

Diretriz de Pastoralidade  Uma Comunidade acadêmica responsável por toda a ação 

educativo-pastoral; 

Diálogo intercultural e com o diferente. 

Nome do Projeto Identidade, Carisma e Espiritualidade. 

 
39 PAPA Francisco. Carta Encíclica Laudato Si sobre o Cuidado da Casa Comum. 2015. P. 04. 
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Objetivos Fortalecimento e a difusão da identidade cristã da FICR, a partir da 

potencialização das ações relacionadas aos princípios do Evangelho 

de Jesus de Nazaré e dos carismas dos Fundadores das Associadas 

do Grupo UBEC. 

Atividades Celebrações Eucarísticas Semanais; 

Celebrações de datas especiais; 

Semana dos Fundadores; 

Rodas de Pastoralidade; 

Criação de itinerários celebrativos-formativos sobre o Carisma das 

Associadas UBEC; 

Acolhida dos estudantes; 

Organização de momentos de acolhimento e de reflexões com 

temáticas de pastoralidade em reuniões e outras atividades da FICR. 

Período Janeiro de 2021 a dezembro de 2022. 

Interlocutores Estudantes; 

Educadores; 

Comunidade do entorno da IES. 

Interfaces Comunicação; 

Gestão de Pessoas; 

Acadêmico. 

Responsáveis Setor de Pastoralidade – José Cordeiro. 

Recursos Pessoas; 

Espaços e equipamentos da IES; 

Confecção e impressão de materiais gráficos; 

Artigos Religiosos; 

Serviços de Lavanderia; 

Material de Decoração. 

Indicadores Engajamento do Público-alvo;  

Fortalecimento do diálogo com a Igreja local e seus organismos; 

Fortalecimento da Difusão dos Carismas das Associadas da UBEC. 

Metas Contar com a participação dos estudantes, colaboradores, docentes 

e comunidade local, nas principais atividades realizadas; 
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Realizar ao menos 03 parcerias com organismos da Igreja local, para 

potencializar as nossas ações celebrativas; 

Difundir 100% dos materiais produzidos pelo Escritório Central sobre 

os Carismas das Associadas, além de proporcionar encontros de 

partilha e celebração sobre a memória das Associadas. 

 

Prioridade Identidade  

Diretriz de Pastoralidade  Uma Comunidade acadêmica responsável por toda a ação 

educativo-pastoral; 

Excelência e Qualidade nas Ações e Relações. 

Nome do Projeto Transformar.  

Objetivos Possibilitar a criação de produtos educacionais, que sirvam como 

instrumento de incentivo ao envolvimento das pessoas na 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária e difundam 

nosso jeito de ser. 

Atividades Criação de cursos para o Esperançar Católica EAD; 

Criação de outros produtos educacionais, tais como Podcast ou 

Webinar; 

Sala Virtual de Pastoralidade; 

Criação de conteúdo online que promova a educação e reflita sobre 

a nossa Identidade e a nossa história. 

Período Agosto de 2021 a novembro de 2022. 

Interlocutores Estudantes, Educadores e Sociedade. 

Interfaces Acadêmico, Comunicação, Setor de Pastoralidade do Escritório 

Central e T.I. 

Responsáveis Comitê de Pastoralidade. 

Recursos Pessoas; 

Espaços e equipamentos da IES; 

Confecção e impressão de materiais gráficos. 

Indicadores Engajamento dos estudantes nas ações propostas; 

Quantidade de produtos criados. 
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Metas Criar ao menos quatro cursos para o Esperançar Católica EAD; 

Produzir ao menos dois produtos educacionais digitais com seus 

conteúdos; 

Engajar professores, estudantes e colaboradores na criação dos 

produtos e dos conteúdos. 

 

Prioridade Identidade  

Diretriz de Pastoralidade  Diálogo intercultural e com o diferente. 

Nome do Projeto Fraternidade, Educação e Diálogo. 

Objetivos Oportunizar a reflexão das temáticas propostas pela Campanha da 

Fraternidade Ecumênica 2021, Fraternidade e Diálogo, e da 

Campanha da Fraternidade 2022, Fraternidade e Educação. 

Atividades Celebração de abertura das Campanhas; 

Celebrações temáticas; 

Webinar sobre o tema da Campanha; 

Círculos Bíblicos; 

Rodas de Diálogos; 

Semana da Mulher. 

Período Março de 2021 a outubro de 2022. 

Interlocutores Estudantes, Educadores e Comunidade do entorno da IES. 

Interfaces Comunicação, Gestão de Pessoas, Acadêmico, Paróquia da Iputinga 

e Comissão Arquidiocesana de Pastoral para a Animação Bíblica. 

Responsáveis Setor de Pastoralidade – José Cordeiro. 

Recursos Pessoas; 

Espaços e equipamentos da IES; 

Confecção e impressão de materiais gráficos; 

Artigos Religiosos. 

Indicadores Engajamento do Público-alvo; 

Fortalecimento do diálogo com a Igreja local e seus organismos; 

Realização das atividades propostas. 
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Metas Aumentar o engajamento de colaboradores e estudantes nas ações 

da CF; 

Aumentar a participação da comunidade nas atividades da Semana 

da Mulher e nos eventos online; 

Realizar parcerias com os organismos da Paróquia da Iputinga, do 

Vicariato e da Arquidiocese, para a realização de ao menos um 

evento anual de estudos sobre a Campanha da Fraternidade. 

 

Prioridade Identidade  

Diretriz de Pastoralidade  Excelência e Qualidade nas Ações e Relações. 

Nome do Projeto Semana Administrativo-Pedagógica da FICR. 

Objetivos Dar as boas vindas, no início do semestre, para o time de 

colaboradores, oferecendo um momento de acolhimento e 

integração, com palestras, oficinas, fórum, dinâmicas e um 

panorama sobre a instituição como um todo. 

Atividades Semana Administrativo-Pedagógica; 

Período Janeiro de 2021 a agosto de 2022. 

Interlocutores Educadores e Colaboradores da FICR. 

Interfaces Acadêmico, Gestão de Pessoas, Comunicação, Pastoralidade, 

Financeiro, Biblioteca, T.I., Operações, Direção Geral e Direção 

Administrativa. 

Responsáveis Diretoria Acadêmica – Ernandes Nascimento; 

Gestão de Pessoas – Gabriela Carvalho. 

Recursos Pessoas; 

Espaços e equipamentos da IES; 

Confecção e impressão de materiais gráficos. 

Indicadores Engajamento do Público-alvo. 

Metas Ter 100% dos colaboradores e docentes participando de ao menos 

uma das atividades propostas para cada Semana Administrativo-

Pedagógica. 
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PRIORIDADE EDUCAR AO HUMANISMO SOLIDÁRIO 

Intencionalidade Colocar a pessoa no centro da educação, estimulando processos que 

favoreçam o diálogo, promovam a esperança e a inclusão e 

possibilitem que nossos estudantes e educadores estejam inseridos 

e atuantes na Igreja e na sociedade. 

Diretrizes de 

Pastoralidade 

Uma Comunidade acadêmica responsável por toda a ação 

educativo-pastoral; 

Excelência e qualidade nas ações e relações; 

Formação para os protagonismos eclesial e político. 

Projetos Humanismo em Pauta; 

FICR Cultural;  

Diálogos de Pastoralidade; 

Programa Propósito de Vida. 

 

Prioridade Educar ao Humanismo Solidário  

Diretriz de Pastoralidade  Uma Comunidade acadêmica responsável por toda a ação 

educativo-pastoral; 

Formação para os Protagonismos Eclesial e Político. 

Nome do Projeto Humanismo em Pauta. 

Objetivos Fomentar espaços de debate, partilha e reflexão sobre o humanismo 

cristão, compreendido na sua dinâmica libertadora e ecumênica. 

Atividades Humanismo em Pauta; 

CineFICR; 

Setembro Amarelo; 

Outubro Rosa; 

Novembro Azul; 

Arena FICR. 

Período Março de 2021 a novembro de 2022. 

Interlocutores Estudantes, Comunidade do Entorno da IES, Professores e 

Colaboradores. 

Interfaces Acadêmico. 

Responsáveis Setor de Pastoralidade – José Cordeiro. 



 

29 
 

Recursos Pessoas; 

Espaços e Equipamentos da IES; 

Materiais Gráficos; 

Brindes. 

Indicadores Participação do Público-alvo; 

Satisfação dos participantes. 

Metas Ter ao menos 30% dos estudantes participando de alguma das 

atividades; 

Ter ao menos 70% de avaliação positiva, nos formulários de 

avaliação respondidos pelos participantes. 

 

Prioridade Educar ao Humanismo Solidário  

Diretriz de Pastoralidade  Uma Comunidade acadêmica responsável por toda a ação 

educativo-pastoral. 

Nome do Projeto FICR Cultural. 

Objetivos Favorecer a cultura na IES, a partir do fomento das expressões 

artísticas dos estudantes.  

Atividades Intervalo Cultural; 

Acolhida; 

Concurso Cultural. 

Período Janeiro de 2021 a dezembro de 2022. 

Interlocutores Estudantes da FICR. 

Interfaces Acadêmico, Comunicação e T.I. 

Responsáveis Setor de Pastoralidade – José Cordeiro. 

Recursos Pessoas; 

Espaços e equipamentos da IES. 

Indicadores Engajamento do Público-alvo. 

Metas Participação de ao menos 10% dos estudantes nas atividades 

propostas. 
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Prioridade Educar ao Humanismo Solidário  

Diretriz de Pastoralidade  Busca atender a todas as Diretrizes de Pastoralidade. 

Nome do Projeto Diálogos de Pastoralidade (Projeto em rede). 

Objetivos Oportunizar espaços dialógicos sobre as temáticas de pastoralidade, 

abertos à escuta, partilha e reflexão, alicerçados nos valores e 

princípios humanos, éticos e cristãos. 

Atividades Diálogos de Pastoralidade Virtuais; 

Podcast. 

Período 2021-2022. 

Interlocutores Comitês de Pastoralidade das UMs, Educadores das UMs, 

Estudantes das UMs, Comunidades locais onde o Grupo atua, 

Comunidades em Geral. 

Interfaces Unidades de Missão 

Responsáveis Setor de Pastoralidade do Escritório Central – Joaquim Alberto; 

Líderes de Pastoralidade das Unidades de Missão. 

Recursos40 Pessoas; 

Equipamentos e Espaços da IES. 

Indicadores Engajamento do Público-alvo. 

Metas Participação de todos os membros do Comitê de Pastoralidade da 

FICR em ao menos 2 atividades por semestre. 

 

Prioridade Educar ao Humanismo Solidário  

Diretriz de Pastoralidade  O Projeto pretende abarcar todas as Diretrizes de Pastoralidade. 

Nome do Projeto Programa Propósito de Vida (em rede). 

Objetivos Formar cidadãos capazes de moldar as suas vidas, por meio de 

projetos de vida conscientes, e que desencadeiem processos de 

transformação das realidades nas quais estão inseridos, tendo 

sólida formação humano-cristã. 

 
40 Os recursos, metas e indicadores do Projeto, aqui descritos, correspondem aos dados locais, podendo 
ser descritos com outra redação e terem outros dados nas Unidades de Missão e no Projeto do Escritório 
Central. 
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Atividades Núcleo de Formação Humanístico e Geral (Disciplinas e Atividades 

Complementares); 

Formação dos Docentes; 

Formação dos Colaboradores. 

Período Em definição. 

Interlocutores Estudantes, Docentes e Colaboradores. 

Interfaces Comitês de Pastoralidade das UMs. 

Responsáveis Vice-Direção Acadêmica – Ernandes Nascimento; 

Pastoralidade – José Cordeiro; 

Setor de Pastoralidade do Escritório Central – Joaquim Alberto. 

Recursos Pessoas; 

Espaços e Equipamentos da FICR. 

Indicadores Engajamento do Público-alvo; 

Realização das atividades propostas. 

Metas Engajamento de 100% dos colaboradores administrativos e 

docentes nas Atividades estabelecidas para o projeto; 

Participação e engajamento de ao menos 50% dos membros do 

Comitê de Pastoralidade e de 100% dos Docentes responsáveis pelas 

Disciplinas do Programa, no curso de Pós-graduação Propósito de 

Vida; 

Engajamento de 100% dos estudantes matriculados nos 

Componentes Curriculares do Programa, nas atividades propostas e 

nas Trilhas do Programa; 

Realização de todas as atividades propostas, durante a validade do 

Plano. 

 

PRIORIDADE COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL E PERTINÊNCIA INSTITUCIONAL 

Intencionalidade Fortalecer a formação de pessoas conscientes da importância da 

construção de uma sociedade compromissada com a ecologia 

integral, ou seja, que percebe a inseparabilidade da “preocupação 

pela natureza, da justiça para com os pobres, do empenho na 

sociedade e paz interior”. 
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Diretrizes de 

Pastoralidade 

Inserção e significado para as comunidades local e regional; 

A predileção pelos mais pobres e vulneráveis. 

Projetos FICR de Portas Abertas; 

Coleta FICR; 

FICR Solidária. 

 

Prioridade Compromisso Socioambiental e Pertinência Institucional  

Diretriz de Pastoralidade  Inserção e Significado para as Comunidades Local e Regional; 

Predileção pelos mais Pobres ou Vulneráveis. 

Nome do Projeto FICR de Portas abertas. 

Objetivos Favorecer a participação da Comunidade do entorno nas atividades 

da nossa IES, buscando ter relevância em nossa região e um olhar 

especial para os mais vulneráveis, além de fortalecer o compromisso 

dos nossos estudantes com a construção de uma sociedade mais 

justa. 

Atividades Conecta Comunidade; 

Circuito Social; 

Projeto de Vida. 

Período Março de 2021 a novembro de 2022. 

Interlocutores Comunidade do entorno da IES. 

Interfaces Acadêmico, NAE, NPJ, T.I. e Biblioteca. 

Responsáveis Comitê de Pastoralidade. 

Recursos Pessoas; 

Espaços e Equipamentos da FICR; 

Outros. 

Indicadores Participação dos estudantes da FICR nas propostas; 

Engajamento do público-alvo. 

Metas Participação de ao menos 5 escolas públicas da região, em alguma 

das atividades propostas; 

Participação de todos os cursos, com a oferta de ao menos um 

serviço no Circuito Social ou no Conecta Comunidade; 
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Realizar ao menos mil atendimentos para a comunidade por ano, 

nas atividades propostas. 

 

 

Prioridade Compromisso Socioambiental e Pertinência Institucional  

Diretriz de Pastoralidade  Inserção e Significado para as Comunidades Local e Regional; 

Predileção pelos mais Pobres ou Vulneráveis. 

Nome do Projeto Coleta FICR. 

Objetivos Otimizar a utilização dos recursos da natureza através da 

conscientização sobre a diminuição na produção de lixo, no descarte 

responsável e na valorização das cooperativas de reciclagem. 

Atividades Espaço Verde; 

Semana do Meio Ambiente; 

Coleta FICR. 

Período Junho de 2021 a novembro de 2022. 

Interlocutores Estudantes e Colaboradores da FICR. 

Interfaces Biblioteca, ONG Moradia e Cidadania, ASA Indústria e Comércio 

LTDA, A.W. Faber-Castell S.A. e Comunidade do entorno. 

Responsáveis Setor de Pastoralidade – José Cordeiro; 

Setor de Operações – João Marcelo; 

Gestão de Pessoas – Gabriela Carvalho; 

Biblioteca – Carla Lins (Bibliotecária). 

Recursos Pessoas; 

Espaços e Equipamentos da FICR. 

Indicadores Quantidade de itens enviados para reciclagem; 

Engajamento dos estudantes na Semana do Meio Ambiente. 

Metas Melhorar o descarte do lixo produzido na IES; 

Diminuir a utilização de descartáveis e a impressão de materiais; 

Ter ao menos 10% dos estudantes engajados, por semestre, em uma 

das atividades da Semana do Meio Ambiente. 
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Prioridade Compromisso Socioambiental e Pertinência Institucional  

Diretriz de Pastoralidade  Inserção e Significado para as Comunidades Local e Regional; 

Predileção pelos mais Pobres ou Vulneráveis. 

Nome do Projeto FICR Solidária. 

Objetivos Suscitar na Comunidade Acadêmica a vivência da predileção pelos 

mais pobres ou vulneráveis, conscientizando sobre a situação de 

fragilidade em que se encontram e da importância de experienciar a 

vida sob a ótica dos mais fracos. 

Atividades Campanhas de Arrecadação (Páscoa Solidária, Natal Solidário, 

Campanha de Responsabilidade Social, Campanha do Agasalho, 

Faça uma Criança Feliz e outras) para assistir comunidades em 

situação de vulnerabilidade; 

Jornada Mundial dos Pobres 2021 e 2022; 

Semana da Responsabilidade Social da ABMES 2021 e 2022. 

Período Fevereiro de 2021 a dezembro de 2022. 

Interlocutores Estudantes e Colaboradores da FICR. 

Interfaces Comunidades, Paróquia da Iputinga, ONGs, Organismos da Igreja 

Local, Comunicação. 

Responsáveis Setor de Pastoralidade – José Cordeiro. 

Recursos Pessoas; 

Espaços e Equipamentos da FICR; 

Materiais gráficos. 

Indicadores Quantidade de itens arrecadados e comunidades/pessoas 

assistidas; 

Engajamento do público-alvo. 

Metas Aumento em 10% na quantidade de itens arrecadados para doação; 

Participação de ao menos 20% dos estudantes, 30% dos docentes e 

50% do corpo técnico-administrativo da IES em uma das atividades 

do projeto por semestre. 
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6.3. Quadro geral de Projetos 
 

Título Descrição Custos anuais41 

Identidade, 

Carisma e 

Espiritualidade 

Projeto que tem como objetivo difundir a identidade cristã e a 

memória dos Carismas das Associadas da UBEC, a partir de 

celebrações, encontros e da produção e divulgação de materiais 

gráficos. 

R$ 2500,00 

Transformar Projeto que buscar incentivar, através da adesão dos nossos 

estudantes, colaboradores e docentes, a criação de conteúdos 

que reflitam sobre a nossa atuação, história e Jeito de Ser. 

R$ 100,00 

Fraternidade, 

Educação e 

Diálogo 

Projeto que refletirá a temática proposta pela Campanha da 

Fraternidade 2021 (Diálogo) e 2022 (Educação), a partir de 

celebrações, encontros, rodas de diálogos e da divulgação de 

materiais gráficos. 

R$300,00 

Semana 

Pedagógica e 

Administrativa da 

FICR 

Projeto que visa integrar as equipes acadêmicas e 

administrativas da IES, a partir da realização de um encontro 

semestral, refletindo temáticas importantes para a instituição, 

realizando atividades formativas e apresentando os objetivos e 

metas do semestre. 

Não tem 

despesas 

previstas 

Humanismo em 

Pauta 

Projeto que busca construir o Diálogo sobre os temas 

Humanísticos, baseado nos princípios cristãos, caracterizado pelo 

ecumenismo e pelo compromisso com a promoção da Justiça. 

R$200,00 

 
41 Os curtos de alguns projetos foram definidos como “Não tem despesas previstas”, pois, nesta etapa de 
planejamento não foram listados custos para a sua implementação, não necessitando de recursos extras 
além dos disponíveis na Unidade, tais como espaços e pessoas. Já os projetos que estão descritos como 
“Sem previsão orçamentária”, foram assim estabelecidos pois dependem de outras definições, tais como: 
local onde será realizado, necessidade de convidado externo, entre outros. Para esses projetos, devem 
ser utilizados recursos disponíveis no orçamento dos setores responsáveis. O projeto definido como “Não 
tem despesas previstas na UM” foi assim descrito por ter seu orçamento ligado ao Setor de Pastoralidade 
do Escritório Central. Já os projetos que tem seus valores definidos, deverão passar por um processo de 
revisão de custos, no segundo semestre de 2021, no período de organização orçamentária de 2022, 
buscando sempre manter a qualidade com o bom uso dos recursos.   
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FICR Cultural Projeto que almeja fomentar a cultura na IES, a partir do 

incentivo ao desenvolvimento dos talentos e da abertura de 

espaços para a divulgação de artistas da comunidade. 

R$500,00 

Diálogos de 

Pastoralidade 

Projeto do Grupo UBEC (em rede), que busca criar espaços 

dialógicos sobre as temáticas de Pastoralidade. 

Não tem 

despesas 

previstas na UM 

Programa 

Propósito de 

Vida: Núcleo 

Humanístico, 

Formação 

Docente e 

Formação de 

Colaboradores 

Programa do Grupo UBEC (em rede), que busca, a partir de 

quatro grandes projetos, favorecer a formação dos estudantes, 

colaboradores e docentes das Unidades de Missão.  

Para a FICR, serão aplicados três projetos: 

1 – Núcleo de Formação Geral e Humanística e atividades 

complementares; 

2 – Formação de Docentes; 

3 – Formação de Colaboradores (gestores, administrativos). 

Sem previsão 

orçamentária 

FICR de Portas 

Abertas 

Organização de ações, cursos e propostas de acolhimento para a 

comunidade do nosso entorno, como o Conecta Comunidade, 

Circuito Social e Projeto de Vida. 

R$2000,00 

Coleta FICR Projeto que busca unir a conscientização sobre as temáticas da 

ecologia integral, do consumo consciente dos recursos do 

planeta, dos processos de descarte e reciclagem do lixo, com as 

ações de Coleta de materiais recicláveis e de diminuição de 

produção de lixo na IES. 

R$200,00 

FICR Solidária Projeto que reúne as campanhas de arrecadação, 

conscientização e de promoção de justiça voltadas para as 

populações mais vulneráveis, buscando o protagonismo dos 

estudantes na construção de uma sociedade mais justa. 

R$200,00 

Custo total dos projetos R$ 6000,00 
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6.3.1. Parcerias 
 

Com a Igreja42 (Arqui/Diocese, paróquias, 

comunidades eclesiais, Congregações, Associadas da 

UBEC, pastorais e/ou movimentos eclesiais) 

Vicariato Várzea – realização de parcerias 

em ações pastorais e educacionais no 

território do vicariato; 

Paróquia da Iputinga – colaboração nos 

atos celebrativos, nas ações de 

evangelização e em ao menos uma das 

obras sociais da comunidade; 

Pastoral da Educação e Pastoral 

Universitária – colaboração nas atividades 

de formação e com as equipes de 

coordenações a níveis de vicariato e 

arquidiocesano; 

ANEC (Associação Nacional de Educação 

Católica do Brasil) – participação nos 

eventos locais e colaboração no Conselho 

Estadual; 

Comissão Arquidiocesana de Pastoral para 

a Animação Bíblica – realização de 

parcerias para ações de formação e 

celebração; 

Pastorais da Juventude – parcerias com os 

grupos de jovens das paróquias do entorno 

na realização dos eventos de evangelização 

e ações de responsabilidade 

socioambiental; 

 
42 Algumas dessas parcerias são realizadas sem a assinatura de contrato ou convênio, mas são parcerias 
realizadas através do relacionamento da FICR com os grupos descritos. 
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Cáritas Regional Nordeste 2 – parceria em 

projetos realizados no Recife e Região 

Metropolitana. 

Cáritas Arquidiocesana – parceria em 

projetos realizados no Recife e Região 

Metropolitana.  

Com organizações governamentais e não 

governamentais, movimentos sociais e outras 

instituições educacionais.43 

Defensoria Pública do Estado de 

Pernambuco (DPPE) – Cooperação na 

formação dos estudantes do curso de 

Direito para participarem do Programa de 

Estágio da DPPE. 

Tribunal de Justiça de Pernambuco – 

Cooperação na realização de estágios para 

estudantes da FICR. 

Governo do Estado de Pernambuco – 

Parceria com secretarias e órgãos públicos 

para eventos e convênios.  

Prefeitura da Cidade do Recife – Parceria 

com secretarias e órgãos públicos para 

eventos e convênios. 

 

 

 

 

 

 
43 Além das parcerias já descritas, existem outras instituições que nos relacionamos através de convênios, 
como Sindicatos, Associações e Conselhos. Também realizamos parcerias com instituições para eventos 
específicos, sem firmar um acordo formal, através de contratos. 
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6.4. Cronograma Geral Anual44 
 

Mês Atividade Responsável Local45 

Janeiro Celebração de Fundador 

de Associada – São João 

Bosco 

Pastoralidade Virtual 

Janeiro Webinar: Fraternidade e 

Diálogo 

Pastoral da Educação 

da Paróquia da Torre 

Pastoralidade 

Virtual 

Janeiro Semana Pedagógico-

Administrativa 

Gestão de Pessoas 

Vice-Direção 

Acadêmica 

Virtual 

Janeiro Oficina e simulação sobre 

o Programa Propósito de 

Vida 

Vice-Direção 

Acadêmica 

Pastoralidade 

Virtual 

Fevereiro Acolhida dos Estudantes Comitê de 

Pastoralidade 

A definir 

Fevereiro Rodas de Pastoralidade Pastoralidade Virtual 

Fevereiro Celebração de Abertura 

da Campanha da 

Fraternidade Ecumênica 

2021 

Pastoralidade Virtual 

 
44 Algumas atividades podem sofrer alteração na data, de acordo com as estratégias definidas pelo Comitê 
de Pastoralidade da FICR. 
45 A maior parte dos projetos tem local como “a definir”, pois dependem dos efeitos da Pandemia da 
Covid-19 e das liberações das autoridades sanitárias, para terem seus formatos (virtual ou presencial) 
definidos. 
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Fevereiro Lançamento da Sala 

Virtual de Pastoralidade 

Pastoralidade Virtual 

Fevereiro Reunião do Comitê de 

Pastoralidade 

Comitê de 

Pastoralidade da 

FICR 

Virtual 

Março Rodas de Pastoralidade Pastoralidade A definir 

Março Semana da Mulher FICR: 

Fraternidade e Diálogo 

Pastoralidade A definir 

Março Via-Sacra da Fraternidade Pastoralidade A definir 

Março CINEFICR NAE A definir 

Março Diálogos de Pastoralidade  Pastoralidade (E.C.) e 

Líderes de 

Pastoralidade (U.M.) 

Virtual 

Março Campanha da Páscoa 

Solidária 

Pastoralidade A definir 

Março Reunião do Comitê de 

Pastoralidade 

Comitê de 

Pastoralidade da 

FICR 

Virtual 

Abril Celebração de Fundador 

de Associada – São João 

Batista de La Salle 

Pastoralidade A definir 

Abril Diálogos de Pastoralidade  Pastoralidade (E.C.) e 

Líderes de 

Pastoralidade (U.M.) 

Virtual 

Abril Rodas de Pastoralidade Pastoralidade A definir 
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Abril CINEFICR NAE A definir 

Abril FICR de Portas Abertas – 

Projeto de Vida 

NAE 

Pastoralidade 

Marketing 

A definir 

Abril Reunião do Comitê de 

Pastoralidade 

Comitê de 

Pastoralidade da 

FICR 

Virtual 

Maio Celebração de Fundadora 

de Associada – Santa 

Maria Mazzarello 

Pastoralidade A definir 

Maio Rodas de Pastoralidade Pastoralidade A definir 

Maio Intervalo Cultural – Dia 

das Mães 

Pastoralidade A definir 

Maio CINEFICR NAE A definir 

Maio Diálogos de Pastoralidade Pastoralidade (E.C.) e 

Líderes de 

Pastoralidade (U.M.) 

Virtual 

Maio FICR Parceiro Pastoralidade A definir 

Maio FICR de Portas Abertas – 

Conecta Comunidade 

GT Conecta 

Comitê de 

Pastoralidade 

A definir 

Maio Reunião do Comitê de 

Pastoralidade 

Comitê de 

Pastoralidade da 

FICR 

Virtual 
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Junho Celebração de Fundador 

de Associada – São 

Marcelino Champagnat 

Pastoralidade A definir 

Junho Celebração de Fundador 

de Associada – São 

Gaspar Bertoni 

Pastoralidade A definir 

Junho Rodas de Pastoralidade Pastoralidade A definir 

Junho Diálogos de Pastoralidade  Pastoralidade (E.C.) e 

Líderes de 

Pastoralidade (U.M.) 

Virtual 

Junho EXPOFICR – Apresentação 

dos produtos FICR 

Parceiro 

Pastoralidade A definir 

Junho Lançamento do Espaço 

Verde 

Pastoralidade 

Operações 

A definir 

Junho Semana do Meio 

Ambiente 

Pastoralidade 

Biblioteca 

A definir 

Junho Reunião do Comitê de 

Pastoralidade 

Comitê de 

Pastoralidade da 

FICR 

Virtual 

Julho Lançamento do E-book: 

Carismas que educam 

Pastoralidade Virtual 

Agosto Celebração de 

Aniversário do Grupo 

UBEC – 49 anos 

Comitê de 

Pastoralidade do 

Escritório Central 

Virtual 
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Agosto Celebração de Fundador 

de Associada – Pe. De 

Man 

Pastoralidade A definir 

Agosto Rodas de Pastoralidade Pastoralidade A definir 

Agosto Acolhida dos Estudantes Comitê de 

Pastoralidade 

A definir 

Agosto Lançamento do Edital 

Esperançar – Para criação 

de novos cursos 

Pastoralidade Virtual 

Agosto Semana Pedagógico-

Administrativa 

Gestão de Pessoas 

Vice-Direção 

Acadêmica 

Virtual 

Agosto Diálogos de Pastoralidade Pastoralidade (E.C.) e 

Líderes de 

Pastoralidade (U.M.) 

Virtual 

Agosto Lançamento da 

Campanha: Coleta FICR 

Pastoralidade 

Biblioteca 

Gestão de Pessoas 

A definir 

Agosto FICR de Portas Abertas – 

Projeto de Vida 

NAE 

Pastoralidade 

Marketing 

A definir 

Agosto Reunião do Comitê de 

Pastoralidade 

Comitê de 

Pastoralidade da 

FICR 

Virtual 
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Setembro Celebração do mês da 

Bíblia 

Pastoralidade A definir 

Setembro Rodas de Pastoralidade Pastoralidade A definir 

Setembro Círculo Bíblico I – CFE 

2021 

Pastoralidade A definir 

Setembro Círculo Bíblico II – CFE 

2021 

Pastoralidade A definir 

Setembro Círculo Bíblico III – CFE 

2021 

Pastoralidade A definir 

Setembro Humanismo em Pauta Pastoralidade A definir 

Setembro Intervalo Cultural – MPB Pastoralidade A definir 

Setembro CINEFICR NAE A definir 

Setembro Diálogos de Pastoralidade  Pastoralidade (E.C.) e 

Líderes de 

Pastoralidade (U.M.) 

Virtual 

Setembro Semana da 

Responsabilidade Social 

da ABMES 

Pastoralidade A definir 

Setembro Reunião do Comitê de 

Pastoralidade 

Comitê de 

Pastoralidade da 

FICR 

Virtual 

Outubro Rodas de Pastoralidade Pastoralidade A definir 

Outubro VIVA FICR – Feira de 

profissões 

Marketing A definir 
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Outubro Envio de cursos para 

Projeto Esperançar 

Católica EAD 

Pastoralidade Virtual 

Outubro I Roda de Diálogos com 

Comitê de Pastoralidade 

sobre a Campanha da 

Fraternidade 2022 

Pastoralidade A definir 

Outubro Humanismo em Pauta Pastoralidade A definir 

Outubro Intervalo Cultural – Mês 

das Crianças 

Pastoralidade A definir 

Outubro CINEFICR NAE A definir 

Outubro FICR Parceiro Pastoralidade A definir 

Outubro FICR de Portas Abertas – 

Circuito Social 

Coordenadores das 

Arenas 

Comitê de 

Pastoralidade 

A definir 

Outubro FICR de Portas Abertas – 

Projeto de Vida 

NAE 

Pastoralidade 

Marketing 

A definir 

Novembro Rodas de Pastoralidade Pastoralidade A definir 

Novembro II Roda de Diálogos com 

Comitê de Pastoralidade 

sobre a Campanha da 

Fraternidade 2022 

Pastoralidade A definir 

Novembro Humanismo em Pauta Pastoralidade A definir 



 

46 
 

Novembro CINEFICR NAE A definir 

Novembro Diálogos de Pastoralidade Pastoralidade (E.C.) e 

Líderes de 

Pastoralidade (U.M.) 

Virtual 

Novembro FICR Parceiro Pastoralidade A definir 

Novembro Jornada Mundial dos 

Pobres 

Pastoralidade A definir 

Dezembro Celebração da Imaculada 

Conceição – título da 

Faculdade 

Pastoralidade A definir 

Dezembro Celebração de Ação de 

Graças – Natal 

Comitê de 

Pastoralidade 

A definir 

Dezembro Celebração de 

Aniversário da FICR – 19 

anos 

Comitê de 

Pastoralidade 

A definir 

Dezembro Diálogos de Pastoralidade 

– Podcast 

Pastoralidade (E.C.) e 

Líderes de 

Pastoralidade (U.M.) 

Virtual 

Dezembro Campanha do Natal 

Solidário 

Pastoralidade A definir 

Dezembro Reunião do Comitê de 

Pastoralidade 

Comitê de 

Pastoralidade da 

FICR 

Virtual 
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