Obrigada pelo seu interesse no curso de treinamento CRIANÇAS EM RISCO, que é parte de JOVENS COM UMA
MISSÃO E DA UNIVERSIDADE DAS NAÇÕES (CNH/EDN 251/252/253).
O curso tem duração de seis meses (doze semanas teóricas e doze semanas práticas), podendo estender-se por
mais doze semanas, caso o aluno queira créditos adicionais com ênfase em um melhor entendimento cultural e a
complexidade dos fatores que colocam as crianças em situações de risco. É bilíngüe (aulas ministradas em
português e inglês) e de regime interno.
CER (Crianças Em Risco) acumula até 36 créditos na Faculdade de Aconselhamento e Saúde (CHC) e na Faculdade
de Educação (EDU). Sendo 12 créditos no teórico (EDN/CNH 251), 12 créditos no prático (EDN/CNH 252) e mais
12 créditos no segundo prático (EDN/CNH 253).
DATA
Abertura/Início das aulas do teórico: 22 de abril a 14 de julho de 2019.
ALVOS DO CURSO - Treinar obreiros para dar continuidade aos trabalhos com crianças, adolescentes, suas famílias
e implantar novos trabalhos que visem alcançar esta geração de crianças e adolescentes no Brasil e no exterior.
EXIGÊNCIAS PARA O CURSO
- Ser maior de 18 (dezoito) anos.
- Ter feito com sucesso ETED
- Ser membro de uma igreja evangélica
GRADE CURRICULAR - O currículo inclui, entre outros, os seguintes assuntos:
1.Conceito e abordagem de crianças em risco
2. Vínculo e distúrbio da quebra de vínculo
3.Criatividade
4.Tráfico Humano
5.Famílias
6.Primeiros Socorros
7.Disciplina
8.Desenvolvimento da criança e do adolescente
ESCALA DIÁRIA
As noites são normalmente livres.
6h00 Tempo Devocional
7h15 Café da manhã
8h00 Louvor/Intercessão
9h00 Aula

12h30
14h00
16h00
18h00

9. Planejamento
10. Desenvolvimento comunitário
11. Aspectos legais
12. Programa de recuperação para crianças de ruas
13. Abuso Sexual
14. Liderança
15. Necessidades básicas da crianca e adolescente.
16. Resiliência

Almoço
Manutenção*
Discipulado/Seminários e Workshop
Jantar

*MANUTENÇÃO - Cada estudante trabalha duas horas por dia para a base. A saber: áreas de manutenção, louças
e limpeza da cozinha, banheiros, etc. O propósito dessas tarefas é encorajar o aluno a servir. A Bíblia nos ensina a
fazermos tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Trabalhar duro e com amor é uma aula por si só e
uma parte vital do nosso treinamento

INFORMAÇÕES DE CUSTOS DO TEÓRICO
PAÍSES “CATEGORIA A”

PAÍSES “CATEGORIA B”

PAÍSES “CATEGORIA C”

INSCRIÇÃO: R$ 100,00
TEÓRICO: R$ 3.400,00

INSCRIÇÃO: R$ 100,00
TEÓRICO: R$ 2.800,00

INSCRIÇÃO: R$ 100,00
TEÓRICO: R$ 2.500,00

FORMAS DE PAGAMENTO
1. À VISTA: R$ 3.250,00
(desconto de R$ 150,00 e devem ser
pagos até a data de abertura).

FORMAS DE PAGAMENTO:
1. À VISTA: R$ 2.650,00
(desconto de R$ 150,00 e devem ser
pagos até a data de abertura).

FORMAS DE PAGAMENTO
1. À VISTA: R$ 2.350,00
(Desconto de R$ 150,00 e devem ser
pagos até a data de abertura).

2. PARCELADO:
1X de R$ 1.100,00 + 2X de R$ 1.150,00
(desconto de R$ 20,00 para as parcelas
pagas até dois dias depois da data de
abertura da escola, ficando assim, R$
1030,00 por parcela).
*Impacto ou Kings Kids: R$ 100,00 250,00

2. PARCELADO:
1X de R$ 900,00 + 2X de R$ 950,00
(desconto de R$ 20,00 para as
parcelas pagas até dois dias depois da
data de abertura da escola, ficando
assim, R$ 930,00 por parcela).
*Impacto ou Kings Kids: R$ 100,00 250,00

2. PARCELADO:
1X de R$ 700,00 + 2X de R$ 900,00
(desconto de R$ 20,00 para as
parcelas pagas até dois dias depois da
data de abertura da escola, ficando
assim, R$ 880,00 por parcela).
*Impacto ou Kings Kids: R$ 100,00 250,00

OBSERVAÇÕES
1) O Brasil é categoria B. Se você tiver dúvidas de que categoria pertence o seu país, por favor, veja a lista em
nossa web page ou entre em contato www.jocumrecife.org.br/treinamento/cer
2) Estes custos acima cobrirão as despesas durante o teórico da escola com: alimentação (três refeições diárias),
energia, água, moradia (estilo dormitório) e passagens dos professores. Este orçamento não cobre gastos pessoais.
Por isso, traga dinheiro extra para higiene pessoal, lanches, dias de folga, etc.
3) Caso não tenha ficado claro o desconto para o pagamento parcelado, veja o exemplo. Se a data de abertura for
22 de abril, o desconto vale para quem pagar até o dia 24 de abril e até o dia 24 de cada mês seguinte.
4) Para a taxa de câmbio atual da moeda brasileira você pode encontrá-la em: http://finance.yahoo.com/currencyconverter?u#from=USD;to=BRL;amt=1. Pagamentos em dinheiro, só aceitamos em real ou dólar americano.
Você pode pagar por cartão de débito ou crédito também.

5) A taxa de inscrição de R$ 100,00 não é reembolsável.
PRÁTICO/ESTÁGIO
1) Se você fizer sua fase prática aqui em JOCUM Recife você vai pagar a mensalidade normal da base (a que estiver
em vigor no período do seu prático). As datas do prático será o 15 de julho até o 06 de outubro de 2019.
2) Se você optar por participar de um prático aqui no Brasil ou no exterior, você será responsável por suas despesas
de viagem e custos com alimentação e moradia.
3) O prático em Recife trabalha com projetos que têm comprovadamente tido uma boa experiência em alcançar as
crianças em risco.

