São Bento do Sul, 13 de junho de 2020.

Olá gente querida da TEO5, boa tarde
Em primeiro lugar, eu preciso agradecer a vocês por toda a compreensão que vocês têm
tido ao longo das últimas semanas em relação ao estágio e à situação específica da
turma de vocês.
Se não estivéssemos passando pela pandemia, estaria tudo certo, organizado e
confirmado para cada um e cada uma de vocês irem ao estágio no segundo semestre. A
direção, a coordenação do bacharelado, a coordenação dos estágios e os docentes têm
pensado com muito carinho em vocês por conta disso.
Estamos tentando fazer o que é possível. Somos gratos a Deus, que Ele tem dado clareza
nesta situação, que não tem sido fácil no mundo inteiro.
Nesse sentido, venho esclarecer a vocês alguns aspectos importantes de como vamos
proceder. A Profª Cristiane tem entrado em contato com vocês regularmente sobre o
estágio. Entrementes a questão está se resolvendo. Os desdobramentos desta situação
é o seguinte:
a) Quem de vocês for fazer o estágio agora de agosto a dezembro, deve se matricular
normalmente no sexto semestre. Neste semestre temos as seguintes disciplinas
previstas: Estágio, Homilética IV (opcional), Clínica Pastoral IV (opcional) e a Avaliação
Intermediária (para quem está com tudo certo: Ensaios monográficos e exegeses).
Disciplina opcional significa que você pode escolher fazer ou não. Nós recomendamos
pela importância, mas vocês decidem. No caso da disciplina Clínica Pastoral IV,
infelizmente, ela não pode acontecer, pois é no hospital. Não temos liberação do
governo, nem do hospital e nem da Pastora Vera Immich, que coordena essa disciplina
em Curitiba. Essa disciplina, inclusive, é oferecida também em fevereiro, porque o
hospital só aceita 8 estudantes por vez. Ou seja, em janeiro / fevereiro do ano que vem,
ela é oferecida novamente.
b) Quem de vocês não for fazer o estágio, deve então, se matricular no oitavo semestre.
Isso significa não apenas as disciplinas regulares, mas também as modulares.
Matriculem-se como se vocês de fato estivessem indo para o oitavo semestre. Se não
for assim, não haverá mais tempo hábil para concluir as disciplinas modulares e vocês
teriam que ficar mais um semestre na FLT por conta disso. Além do mais, as disciplinas
modulares do oitavo semestre ajudam a entender as disciplinas regulares. Serviço social
é retomado pelo Rolf na Diaconia; Ciências da Religião, ajuda na disciplina de Diálogo
Inter-religioso. São temas transversais das disciplinas teológicas. Qualquer dúvida sobre
isso, entrem em contato com o Prof. Vítor.

c) Avaliação intermediária: Por conta da Pandemia e por conta desta mudança com a
turma de vocês, nós como direção conversamos sobre a possibilidade de fazer a
avaliação intermediária tanto em julho (para quem for ao estágio) e em dezembro para
quem não for para o estágio e cursar o oitavo semestre. Por que isso? A avaliação
Intermediária acontece em julho, quando vocês têm os módulos. Não é possível fazer
junto, porque as provas são de manhã e de tarde. Por isso, vamos abrir a possibilidade
em dezembro também para quem quiser. Mas há um detalhe bem importante! Se você
decidir fazer em dezembro, então você deve se matricular agora, por causa das bolsas
da IECLB. Você também pode optar em deixar para o ano que vem em julho,
normalmente, antes de ir ao estágio (sem problemas). A possibilidade de fazer em
dezembro é apenas para vir de encontro com aqueles e aquelas estudantes, que não
vão poder ir ao estágio, mas gostariam de ter já essa avaliação pronta. É uma
possibilidade. Já vamos ter dois estudantes de outras turmas fazendo em dezembro. Por
isso, pensamos em deixar aberto a vocês também.
d) Quem for fazer o oitavo semestre não precisa se preocupar com o TCC agora, como a
turma do oitavo vai ter que fazer. Vocês terão tempo no ano que vem de aprender com
o Rolf a fazer e entregar o projeto para o nono semestre.
e) As disciplinas do oitavo semestre possuem também algumas disciplinas optativas:
Escritos Confessionais II, Bioética II e Ecumensimo e Diálogo Inter-religioso. Contudo,
recomendamos que vocês as façam, pois elas são avaliadas pela IECLB e pela MEUC nas
competências, que vocês conhecem. Além disso, elas são super interessantes e atuais,
e extremamente importantes no ministério.
Gente querida, qualquer dúvida entrem em contato.
Desculpem por este E-mail longo, mas assim fica explicado, creio eu.
Não se esqueçam que no dia 15 (segunda-feira) encerra-se o prazo do envio da
documentação da bolsa para a IECLB.
A Fernanda já está informada para auxiliar vocês na segunda-feira, caso alguém ainda
tenha dúvidas antes de enviar a documentação para a IECLB.
Deus abençoe e guarde vocês!
Um abraço,
Roger

