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Olá Pessoal,
Seja bem-vindo ao Seminário de Desenvolvimento Comunitário –
SEDEC 2018 – Turma 01.
No mês de julho (de 06 a 14) um total de 100 líderes, entre
participantes, docentes e equipe estarão em sala de aula participando
do SEDEC 2018 no município de Fazenda Rio Grande – PR.
Estamos

orando

para

que

este

tempo

seja

absolutamente

transformador. Ore você também para que Deus tenha muitas
bênçãos e desafios para o seu desenvolvimento pessoal.
O SEDEC promove o compartilhar de experiências fantásticas, não só
do CADI como ministério e dos palestrantes convidados, mas de cada
um dos alunos inscritos, que trazem na bagagem uma vivência incrível
que fará diferença em nossas vidas, nesta intensa semana de julho
que viveremos juntos!
Esperamos grandes coisas do Senhor!
Por favor, leia abaixo as orientações que estamos lhe enviando a fim
de facilitar suas decisões.
Que o Senhor Jesus Cristo dirija você e todo o seu planejamento para
estar conosco de 06 a 14 de julho.
Um abraço!

Equipe SEDEC 2018
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SEDEC – Seminário de Desenvolvimento
Comunitário
Descrição: o Seminário de Desenvolvimento Comunitário é a capacitação de
entrada ao ecossistema prático-conceitual do CADI BRASIL. Nesta formação de
caráter intensivo em sua carga horária, os participantes tem acesso aos princípios
básicos da fundamentação teórica da ação social cristã nos termos assumidos
pelo CADI.
introdutórias

Também possuem a oportunidade de aprender ferramentas
sobre

Desenvolvimento

Comunitário

e

um

instrumento

de

planejamento de ações com a comunidade. Tudo isto pode ser ofertado em uma
semana com período integral de atividades (manhã, tarde e noite). Todo o
conteúdo é ministrado de maneira dinâmica e participativa. A equipe do CADI
BRASIL explora diversos instrumentos pedagógicos (filmes, estudos de caso,
apostila e apresentações em slides de alta qualidade), proporcionando aos
participantes uma experiência única de aprendizagem que sintetiza na teoria e
prática, os valores e metodologias desenvolvidas pela equipe do CADI em mais de
duas décadas de história. O SEDEC combina o melhor da tradição cristã na área
do desenvolvimento, com os temas mais recentes dos dilemas relacionados a
superação da pobreza em contextos de alto risco, ofertando uma resposta
consistente sobre as questões que afetam o dia-a-dia dos gestores da área do
desenvolvimento.
Detalhamento operacional: Conteúdo Programático e Disciplinas:
1. O Evangelho Integral: apresenta a fundamentação introdutória da base bíblica
da ação social cristã.
2. Cosmovisão Cristã: apresenta uma retomada histórica do conceito de
Cosmovisão e a implicação na construção de estratégias e metodologias na área
do desenvolvimento.
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3. O Coração de Deus para com os Pobres: apresenta a construção do conceito
de pobreza a partir de uma exegese bíblica do Antigo e Novo Testamento.
4. Fortalezas e Ações Proféticas: a exposição do conceito e sua aplicabilidade
nos programas e projetos de desenvolvimento tendo em vista a transformação de
paradigmas nas comunidades.
5. Diagnóstico Comunitário: o estudante terá acesso a ferramentas básicas de
facilitação de diagnóstico participativo com a comunidade.
6. Princípios de Gestão de Desenvolvimento Comunitário: apresenta as
diretrizes na gestão de empreendimentos de desenvolvimento na perspectiva
cristã.
7. O papel da igreja local no desenvolvimento: aborda a temática entre a ação
social e a igreja local, projetos sociais e igreja local, os desafios e oportunidades
desta relação.
8. Projeto semente: experiência prática de planejamento e intervenção social.
9. Elaboração de Projetos: noções de elaboração de programa / projeto de
intervenção social a partir de demandas e potencialidades apontadas no
diagnóstico, permitindo a construção de documentos para mobilização de
recursos.
Carga Horária: 80h
Metodologia:
Imersão em uma semana intensiva de estudos (geralmente de segunda a
sábado), com aulas nos períodos da manhã, tarde e noite, incluindo a leitura de
textos, debates e trabalhos práticos. Cada aluno recebe 3 livros, sendo que o livro
“O Reino entre nós” deverá ser lido antes do curso. A metodologia é participativa e
provê trabalhos em grupos e alto nível de interação entre os estudantes. Esperase a participação do aluno em 100% das atividades.
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INFORMAÇÃO LOGÍSTICA
1. CHEGADA E ABERTURA
• Chegada: Quinta-feira (05/07) a noite e sexta-feira (06/07) pela manhã,
• Horário: O melhor horário de chegada no dia 05/07 entre as 18hrs e as 22hrs e
no dia 06/07 é entre as 07hrs e as 12hrs.
Assim, você terá tempo para instalar-se nas acomodações onde ficará hospedado,
descansar, e estar com forças renovadas para o início do curso às 20h:00 do dia
06/07. Por favor, não chegue na sexta-feira após as 12hrs de forma alguma.
• Almoço. O almoço será servido das 12hrs às 13h:30 horas e já está incluído na
sua diária. Por isso pedimos, chegue cedo.

2. FREQÜÊNCIA E CERTIFICADO: O SEDEC tem duração de 01 semana com
carga horária de 80 horas, com aulas e atividades práticas durante o curso.
• Certificado de conclusão – O certificado será entregue no último dia do curso e
por exigência do Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral - CADI, só
podemos entregá-lo para os alunos que participarem em 100% do curso.
Obs.: Independente de o aluno desenvolver e/ou entregar todas as atividades
proposta o recebimento do certificado só será possível mediante ao pagamento
total do curso.

3. PONTUALIDADE
• Venha preparado para uma agenda intensa, com início, todos os dias, às 7hrs da
manhã e encerramento às 22hrs. Aulas, atividades, projeto – tudo vai enriquecer
sua experiência.
• Não teremos dias livres no programa para passeios. Caso você tenha interesse
em conhecer Curitiba, você poderá optar por chegar na quinta-feira a noite e
passear no sexta-feira durante o dia, apenas lembramos do inicio das atividades
que será as 20hrs.
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• Nós sempre seremos pontuais no início e fim das atividades.
• Esteja atento quanto aos horários após as refeições. A tendência é esticar o
bate-papo, correndo o risco de chegar atrasado para as aulas.
• Se quiser, tire um tempo para uma soneca depois do almoço, mas não se atrase
para a aula, ok?

4. CAFÉ DA MANHÃ: O café será servido todos os dias a partir das 7hrs.
Pedimos que você seja pontual, pois começaremos as devocionais às 8hrs.

5. INTERNET: O CADI oferece wireless gratuitamente para o seu notebook, mas o
acesso só estará disponível durante os intervalos das aulas. O curso não exige
qualquer utilização de computador, mas caso queira trazer o seu, será permitido.
Só traga o seu notebook se você se responsabilizar por ele, lembre-se que você
estará hospedado com mais pessoas e que não temos um sistema de segurança.

6. MATERIAL DIDÁTICO: O CADI oferece material entregue antes do início do
SEDEC via correio: 01 exemplar do livro O Reino entre Nós – transformação de
comunidades pelo Evangelho Integral, que deverá ser lido impreterivelmente
antes do inicio do SEDEC.
Material entregue na ocasião do início do SEDEC:
-

1

exemplar

do

livro

Cosmovisão

Cristã

e

Transformação;

- 1 exemplar do livro Fé Cristã e Cultura Contemporânea;
- 1 apostila impressa;
- 1 CD MPB Cristã ―O Reino entre Nós.

7. SEGURANÇA: O CADI não tem seguro contra roubo de notebooks, palmtops,
celulares, valores e para seu automóvel. Você será totalmente responsável pela
segurança de seus pertences.
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8. HOSPEDAGEM: Você precisa trazer roupa de cama (lençol e cobertores),
travesseiro, toalhas, sabonete e demais artigos de higiene pessoal, pois o CADI
não dispõe destes artigos. As hospedagens serão divididas em quartos de
alojamentos, ou seja, você ficará em um quarto com mais pessoas do mesmo
sexo. Os quartos são simples, porém confortáveis. Traga roupas de frio
reforçadas, pois nosso inverno é intenso.

9. APARELHOS ELÉTRICOS: A voltagem é 110V e o CADI não dispõe de
secadores de cabelo ou ferros de passar roupa nas acomodações.

10. CANTINA: Haverá uma cantina para refrigerantes, doces, etc. Você utilizará
uma Ficha de Consumo que poderá adquirir com dinheiro.

11. FARMÁCIA: Há várias farmácias no município de Fazenda Rio Grande.

12. ENCERRAMENTO E SAÍDA: O encerramento será no dia 14/07/2017
(sábado) a partir das 23hrs. Faremos o encerramento com formatura.

13. COMUNICAÇÃO: Para qualquer emergência, deixe com sua família o telefone
e endereço do local do evento, a saber: CADI - Centro de Assistência e
Desenvolvimento Integral // Rua Dinamarca, n.º 04, Nações – Fazenda Rio
Grande/PR // Telefone: (41) 3608-1343.

DICAS PRÁTICAS PARA SUA VIAGEM
Por favor, leia com atenção todas as dicas que estamos dando abaixo:
• Por favor, faça seus planos e compre sua passagem de ida e volta de ônibus ou
aérea antes do inicio do SEDEC, nós do CADI não dispomos de transporte
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para levá-los até uma agência de viagens ou rodoviária para que você
compre suas passagens.
• Nossa insistência é que você faça o possível para CHEGAR ao local na noite de
quinta-feira (05/07) ou na sexta (06/07) pela manhã.
Teremos o almoço servido das 12hrs às 13hrs.
• Terceirizamos um translado da rodoviária e do aeroporto para o CADI. Este é um
serviço marcado por pontualidade.
Se você perder o ônibus do translado, você estará por sua conta, e precisará
tomar um táxi, Uber ou vir de ônibus municipal. Por favor, planeje cuidadosamente
sua viagem, não adquira passagens que tenham o horário previsto de chegada no
mesmo horário de translado, opte por horário de chegada antecipado em pelo
menos 30 minutos antes da saída do translado.

CHEGANDO DE ÔNIBUS NA RODOVIÁRIA DE CURITIBA, PR
1. Taxi: Você pode tomar um taxi ou Uber da rodoviária de Curitiba, para o CADI.
Vai demorar uns 30 minutos de viagem.
O endereço é: Avenida Holanda, 139, Nações, Fazenda Rio Grande.
2. Traslado: Reserve sua vaga no translado do CADI.
CHEGANDO DE CARRO NO CADI – FAZENDA RIO GRANDE, PR
Na Quinta-feira (05/Julho) —> Até as 22hrs
No Sexta-feira (06/Julho) —> Até as 13rs
1. Venha para Curitiba por qualquer rodovia principal. 2. Ao chegar, acesse a BR
116 (sentido Rio Grande do Sul). 3. Passe pelo CEASA, continue seguindo em
frente. 4. Siga até a ponte sobre o Rio Iguaçu (divisa entre Curitiba e Fazenda Rio
Grande. 5. Siga em frente pela BR 116 passe por um semáforo, no segundo vire a
direita. 6. Na marginal vire a esquerda, você passará por baixo do viaduto da BR,
encontrará uma rotatória. 7. Passe pela rotatória e siga em frente. 8. Você estará
na Av. das Araucárias, ao chegar no semáforo vire a direita. 9. Agora você esta na
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Avenida Brasil, siga em frente até chegar num semáforo. 10. No semáforo, vire a
esquerda, você esta na Avenida Paraguai. 11. Siga em frente pela Avenida
Paraguai e você verá um grande campo de futebol, com árvores e uma tenda de
circo colorida do lado direito da avenida Paraguai, em seguida vire a direita e você
estará na Rua Dinamarca, e estará no CADI (que tem em sua sede uma lona de
circo colorida).

CHEGANDO DE AVIÃO NO AEROPORTO AFONSO PENA, CURITIBA - PR
1. Taxi: Você pode tomar um taxi ou Uber do Aeroporto Afonso Pena para o CADI.
Vai demorar uns 30 minutos de viagem.
O endereço é: Avenida Holanda, 139, Nações, Fazenda Rio Grande.
2. Translado: Reserve sua vaga no translado do CADI.

SERVIÇO DE TRANSLADO
Reserve sua vaga no translado do CADI. Custo R$ 70,00 por pessoa (ida e volta).
Lembramos que o serviço de translado não está incluso no valor do curso. O
pagamento deverá ser feito ao financeiro do evento (Patrícia Souza) no
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momento de sua chegada ao CADI. Caso o serviço não seja utilizado, o
pagamento não será reembolsado.

PARA SUA CHEGADA EM CURITIBA
. Veja os horários do translado para chegada em Curitiba:
• Na Quinta-feira (05/Julho) —> RODOVIÁRIA: Translado para o CADI às 21hrs
—> AEROPORTO: Translado para o CADI às 22hrs
• Na Sexta-feira (06/Julho) —> RODOVIÁRIA: Translado para o CADI às 10hrs
—> AEROPORTO: Translado para o CADI às 11hrs
• Ao desembarcar na rodoviária ou no aeroporto, procure alguém com uma placa
do CADI.
• O transporte do translado será PONTUAL. Infelizmente se você perder o horário
do translado, não poderemos esperar por você, sua opção será vir de ônibus, táxi
ou Uber.

PARA SEU RETORNO
TRANSLADO COM SAÍDA AS:
Domingo (15/julho):
1º Translado: A saída do translado do CADI está previsto as 05hrs, chegando à
Rodoviária as 06h e no Aeroporto as 07hrs.
Obs.: Sugerimos comprar a sua passagem de volta com no mínimo 01 hora mais
tarde de seu horário previsto de chegada em seu local de partida.

2º Translado: A saída do translado do CADI está previsto as 09hrs, chegando à
Rodoviária as 10h30 e no Aeroporto as 11h30.
Obs.: Sugerimos comprar a sua passagem de volta com no mínimo 01 hora mais
tarde de seu horário previsto de chegada em seu local de partida.
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PROGRAMANDO SUA CHEGADA
O CADI fica localizado no Município de Fazenda Rio Grande/PR. Como já
informamos anteriormente, você poderá chegar ao local utilizando ônibus, táxi ou
Uber, utilizando o endereço informado.
Para

melhor

recebê-lo

(a),

solicitamos

que

nos

responda

por

email

(patricia.souza@cadi.org.br) as seguintes perguntas abaixo:

Você chegará ao CADI utilizando o serviço:
( ) Ônibus ( ) Táxi ( ) Uber ( ) Translado
Qual o seu horário de chegada:
*Quinta-feira 05/Julho
( ) 18h

( ) 20h ( )22h

*Sexta –feira 06/Julho
( ) 09h ( )11h

BOA VIAGEM E ATÉ JULHO NO SEDEC 2018!

