
 

 

 

 
 
 
 
 
Obrigado por seu interesse na escola de Fundamentos em Transformação Social que está registrada na 

Universidade das Nações (DEV/HMT 365/366) e tem como pré-requisito ter concluído a ETED satisfatoriamente. 
O curso tem duração de seis meses (24 semanas) sendo que três são teóricos e três práticos onde o aluno terá 

a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos. 
O alvo da FTS é através de uma Cosmovisão Bíblica levar entendimento do homem, como agente de 

transformação social, motivando-o a desenvolver seu papel nas sete áreas de influência da sociedade visando o 
crescimento nas áreas física, espiritual, social e intelectual trabalhando em suas raízes, com fundamentos corretos 
desenvolvendo projetos, que levam a entender as necessidades reais e as intenções de Deus para o homem. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O TEÓRICO 
A fase teórica terá início no dia 24 de abril a 16 de julho de 2023. 

Alguns dos temas da escola são: 

• Dinâmicas de desenvolvimento; 

• Cosmovisão Bíblica; 

• A Igreja local e desenvolvimento; 

• Evangelismo Comunitário de Saúde; (PDCI) 

• Princípios de aconselhamento bíblico; 

• Economia e microempresa; 

• Saneamento básico e mordomia do meio 
ambiente 

• Dinâmicas de grupo; 

• Entre outros. 

 

OBSERVAÇÕES: 
1) O Brasil é categoria B. A tabela de classificação dos países equivale ao seu país de origem. Se você é 
brasileiro, então seu país está catalogado nos Países B. Se você tiver dúvidas de que categoria pertence o seu país, 
por favor, veja a lista em nossa website ou entre em contato: www.jocumrecife.org.br/treinamento/fts 
2) Estes custos acima cobrirão as despesas durante o teórico da escola com: alimentação (três refeições diárias), 
energia, água, moradia (estilo alojamento) e passagens dos professores. Este orçamento não cobre gastos pessoais. 
Por isso, traga dinheiro extra para higiene pessoal, lanches, dias de folga, etc. 
3) Para a taxa de câmbio atual da moeda brasileira você pode encontrá-la em: http://finance.yahoo.com/currency-
converter?u#from=USD;to=BRL;amt=1.  
4) Caso não tenha ficado claro o desconto para o pagamento parcelado, veja o exemplo. Se a data de abertura for 
27 de setembro, o desconto vale para quem pagar até o dia 29 de setembro e até o dia 29 de cada mês seguinte. 
 
INFORMAÇÕES DE CUSTOS DO PRÁTICO 
No período prático o aluno é responsável pelos gastos com as passagens para o local escolhido, como também as 
outras despesas de moradia. O valor necessário a ser levantado por cada aluno será comunicado pela 
escola ainda durante o tempo teórico.  

INFORMAÇÕES DE CUSTOS DO TEÓRICO 

PAÍSES DA “CATEGORIA A” PAÍSES DA “CATEGORIA B” PAÍSES DA “CATEGORIA C” 

INSCRIÇÃO: R$ 300,00 

TEÓRICO: R$ 4.900,00 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 

1. À VISTA: R$ 4.750,00  

(desconto de R$ 150,00 e devem 

ser pagos até a data de abertura). 

 

2. PARCELADO: 

1X de R$ 1.500,00 + 2X de R$ 

1.700,00  

(desconto de R$ 20,00 para as 

parcelas pagas até dois dias depois 

da data de abertura da escola. 

 

*NIKO: R$ 300,00 

INSCRIÇÃO: R$ 300,00 

TEÓRICO: R$ 3.400,00 
 

FORMAS DE PAGAMENTO: 

1. À VISTA: R$ 3.250,00  

(desconto de R$ 150,00 e devem 

ser pagos até a data de abertura). 

 

2. PARCELADO:  

1X de R$ 1.000,00 + 2X de R$ 

1.200,00  

(desconto de R$ 20,00 para as 

parcelas pagas até dois dias depois 

da data de abertura da escola. 

 

*NIKO: R$ 300,00 

INSCRIÇÃO: R$ 300,00 

TEÓRICO: R$ 3.100,00 
 

FORMAS DE PAGAMENTO 

1. À VISTA: R$ 2.950,00 

(Desconto de R$ 150,00 e devem 

ser pagos até a data de abertura).  

 

2. PARCELADO:  

1X de R$ 900,00 + 2X de R$ 

1.100,00  

(desconto de R$ 20,00 para as 

parcelas pagas até dois dias depois 

da data de abertura da escola. 

 

*NIKO: R$ 300,00 

http://www.jocumrecife.org.br/treinamento/fts
http://finance.yahoo.com/currency-converter?u#from=USD;to=BRL;amt=1
http://finance.yahoo.com/currency-converter?u#from=USD;to=BRL;amt=1

