Graça e paz!
Agradecemos o seu interesse na Escola de Treinamento e Discipulado (ETED), que é parte de Jovens Com Uma
Missão (JOCUM) e da Universidade das Nações (DSP 211/212). A ETED é pré-requisito tanto para ser missionário em
JOCUM quanto para cursar qualquer um dos sete cursos universitários oferecidos pela Universidade das Nações.
ETED Recife acumula 20 créditos na Universidade das Nações.
A ETED tem duração de cinco meses (doze semanas teóricas e oito semanas práticas), é bilíngue (português/inglês)
e de regime interno. Recebemos alunos de todo o Brasil e outras nações, oferecendo uma variedade de experiências
entre culturas distintas. JOCUM Recife realiza quatro ETED ao ano: janeiro, abril (com foco em Desenvolvimento
Comunitário), julho e setembro (com foco em Crianças em Risco). A ETED de setembro vai ocorrer durante o Natal e
por isso teremos uma semana de recesso entre Natal e Ano Novo. O propósito destes cinco meses de escola é ajudálo a desenvolver um amor e relacionamento dinâmico com Jesus, e a obedecer ao último mandamento de Cristo, "Ide
e fazei discípulos de todas as nações..."(Mt 28:19a). Nosso desejo é enviar trabalhadores para o campo missionário,
da floresta amazônica à selva de pedra das metrópoles. O programa da ETED enfatiza transformação de coração e
desenvolvimento do caráter. É uma jornada para descobrir o coração de Deus e aprender Seus caminhos. Esta Escola
é designada para criar fundamentos em sua vida que irão instrumentalizar e lhe ajudar a fazer diferença dinâmica no
meio onde você vive.
EXIGÊNCIAS PARA ETED
- Ser maior de 18 (dezoito) anos.
- Menores de 18 anos, precisam da autorização dos pais.
- Ensino Médio completo.
INFORMAÇÕES SOBRE A PRIMEIRA PARTE:
TEÓRICO
1. Ouvindo a voz de Deus
2. Identidade
3. Relacionamento com Deus e com o próximo
4. Perdão e temor do Senhor

5. Adoração e batalha espiritual
6. Princípios básicos de hermenêutica e homilética
7. Coração paterno de Deus
8. Evangelismo e missões mundiais

* Estas são apenas oito, das doze semanas de aula.
EXTRA CURRICULAR
O NIKO é um treinamento específico com duração de três dias, que através de atividades dinâmicas, testa e treina o
aluno em três alvos principais: serviço, trabalho em equipe e desenvolvimento de liderança. O IMPACTO DE
EVANGELISMO também é parte do currículo do curso e uma ferramenta adicional para o tempo prático.
LIVROS
Como parte complementar do currículo, serão lidos três livros até o final da escola.
ESCALA DIÁRIA
As noites são normalmente livres.
6h15 Tempo Devocional
6h45 Café da manhã
8h00 Louvor/Intercessão
9h00 Aula

12h30
14h00
16h00
18h00

Almoço
Manutenção
Evangelismo/Teatro
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 DA “CATEGORIA A”

PAÍSES DA “CATEGORIA B”

PAÍSES DA “CATEGORIA C”

INSCRIÇÃO: R$ 300,00
TEÓRICO: R$ 6.200,00

INSCRIÇÃO: R$ 300,00
TEÓRICO: R$ 3.300,00

INSCRIÇÃO: R$ 300,00
TEÓRICO: R$ 2.800,00

FORMAS DE PAGAMENTO
1. À VISTA: R$ 6.000,00 (desconto
de R$ 200,00 e devem ser pagos até
a data de abertura).

FORMAS DE PAGAMENTO:
1. À VISTA: R$ 3.100,00 (desconto
de R$ 200,00 e devem ser pagos
até a data de abertura).

FORMAS DE PAGAMENTO
1. À VISTA: R$ 2.600,00
(desconto de R$ 200,00 e devem
ser pagos até a data de abertura).

2. PARCELADO: 1X R$ 2.000,00 +
2X 2.100,00 (desconto de R$ 20,00
para as parcelas pagas até dois dias
depois da data de abertura da escola)

2. PARCELADO: 1X de R$
1.000,00 + 2X R$ 1.150,00
(desconto de R$ 20,00 para as
parcelas pagas até dois dias depois
da data de abertura da escola).

2. PARCELADO: 1X R$ 800,00 +
2X R$ 1.000,00 (desconto de R$
20,00 para as parcelas pagas até
dois dias depois da data de abertura
da escola).

*NIKO: R$ 220,00
*IMPACTO: a partir de R$ 100,00

*NIKO: R$ 220,00
*IMPACTO: a partir de R$ 100,00

*NIKO: R$ 220,00
*IMPACTO: a partir de R$ 100,00

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 webpage ou entre em contato: www.jocumrecife.org.br/treinamento/eted
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) O NIKO e alguns impactos são realizados fora do campus. O valor mencionado acima, cobrirá os custos com:
viagem, estadia e alimentação.
4) Caso não tenha ficado claro o desconto para o pagamento parcelado, veja o exemplo. Se a data de abertura for 21
de Janeiro, o desconto vale para quem pagar até o dia 23 de janeiro e até o dia 23 de cada mês seguinte.
5) A taxa de inscrição de R$ 300,00 não é reembolsável.

INFORMAÇÕES DE CUSTOS DO PRÁTICO
As despesas com o período prático não estão no orçamento acima. O orçamento das despesas de prático e as opções
de local da viagem serão informados apenas no decorrer da escola.
Nas viagens missionárias no Brasil ou no exterior, as despesas (passagens, alimentação e hospedagem) são de
responsabilidade do aluno. Vale lembrar que, as viagens realizadas no exterior incluem, ainda, o custo com:
passaporte, visto, seguro saúde e seguro de vida.
O prático é obrigatório para a conclusão da escola e o aluno tem que se submeter as opções que a escola sugerir.
Lembrando que, o aluno só será liberado para o tempo prático com pagamento das três primeiras mensalidades do
teórico quitadas.

