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JUVENTUDE EVANGÉLICA LUTERANA DO BRASIL 

Curso Extensivo em Liderança e Funcionamento de União Juvenil - EDUCAJELB 

Edital de Convocação – Inscrição e Matrícula 

 

 

A Vice-Presidência de Educação Cristã da Juventude Evangélica Luterana do Brasil – 

JELB, vem, por meio deste, tornar pública a realização do Curso Extensivo em Liderança 

e Funcionamento de União Juvenil do programa EDUCAJELB e abrir as inscrições dos 

alunos, na forma deste Edital e do Anexo. 

 

1. Dos Objetivos 

 

O curso extensivo em Liderança e Funcionamento de União Juvenil busca debater 

e ensinar aos jovens as atribuições e atividades de um líder de união juvenil, bem como 

desenvolver ideias acerca do funcionamento e organização do grupo. 

Para tanto, será tratada a importância do grupo de jovens dentro da congregação e 

o papel dos líderes jovens não apenas dentro do grupo juvenil, mas como líderes 

capacitados para a mordomia e o discipulado cristãos dentro da Igreja e da comunidade 

em que estão inseridos. 

A visão do projeto extensivo é de comunidades luteranas com uniões juvenis em 

funcionamento regular, adequado e ordenado, mediante o trabalho de líderes cristãos 

capacitados e dedicados, em comunhão de interesses e atividades com a congregação, o 

respectivo distrito e demais órgãos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.    

 

2. Do Conteúdo 

 

O Curso irá abordar temas de interesse dos líderes de Uniões Juvenis, focando na 

importância da manutenção do grupo de jovens e na oficialidade de seu funcionamento. 

Além disso, serão abordadas questões práticas sobre organização de encontros, trabalho 

com confirmandos e integração distrital e nacional dos grupos de jovens luteranos. 

Os assuntos serão abordados em Módulos, conforme a ordem disposta no Anexo 

deste Edital. Cada Módulo será composto por: fórum de discussão, exposição de 
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conteúdo, por meio de vídeo ou texto, seguido de atividade prática avaliativa, com o 

objetivo de aplicar o tema estudado. Cada módulo terá atividade prática avaliativa 

específica, devidamente explicitada, com o respectivo prazo de cumprimento, de 

cumprimento obrigatório. 

Ao final de doze módulos, os alunos terão que realizar atividade avaliativa final, 

conforme regras expostas após o final do último módulo. 

 

3. Da Duração 

 

O curso terá duração prevista de 1 ano, com início previsto em agosto de 2019 e 

encerramento em junho de 2020. Entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, o curso será 

interrompido, conforme calendário a ser oportunamente divulgado. 

Cada módulo terá duração média de 20 dias, compreendendo todas as atividades 

relacionadas ao tema específico, inclusive a atividade prática avaliativa. Após o final do 

prazo para a realização e entrega da atividade, novo módulo será imediatamente iniciado. 

 

4. Do Certificado 

 

A Juventude Evangélica Luterana do Brasil emitirá certificado aos alunos que 

concluírem o curso, mediante a realização de pelo menos 75% das atividades práticas 

avaliativas e entrega da atividade avaliativa final. 

Aos alunos que desistirem no decorrer do curso ou que não completarem a 

quantidade mínima de atividades práticas não será emitido certificado. Também não será 

certificado o aluno que não cumprir a atividade avaliativa final conforme instruções 

encaminhadas. 

 

5. Das Vagas e das Inscrições 

 

A Juventude Evangélica Luterana do Brasil disponibiliza 30 vagas para o curso 

extensivo. 
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O prazo de inscrições inicia-se a partir da publicação deste Edital e se 

encerrará no dia 12 de julho de 2019. Não serão aceitas inscrições fora do prazo 

mencionado. 

As inscrições devem ser feitas mediante o preenchimento do formulário por meio 

do seguinte link: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_kDJnqEFf0ypICypykCYXl-4-

VEHafRKmHLOfPqtTqBUQUpYMTk1R0gzWVlDNVZLOFROMVNLNFdHSC4u. 

O interessado pode também preencher o formulário através da leitura do QR Code 

abaixo, utilizando a câmera do seu celular: 

 

Na hipótese de o número de inscritos interessados ser superior ao número de 

vagas, serão preferencialmente matriculados os jovens que ocuparem cargos de liderança 

ou que tenham interesse em ocupá-los. Serão também levadas em conta as necessidades 

das respectivas Uniões Juvenis, de acordo com as informações da Juventude Evangélica 

Luterana do Brasil. 

 

6. Da Matrícula 

 

A confirmação da seleção do inscrito e da matrícula será enviada para o e-mail 

fornecido pelo jovem, no momento da inscrição, até o final de julho, ocasião em que o 

selecionado deverá confirmar a matrícula no curso, conforme instruções encaminhadas. 

Na ocasião serão também enviadas as instruções para acesso ao curso através da 

plataforma online. 

 

7. Dúvidas e Reclamações 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_kDJnqEFf0ypICypykCYXl-4-VEHafRKmHLOfPqtTqBUQUpYMTk1R0gzWVlDNVZLOFROMVNLNFdHSC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_kDJnqEFf0ypICypykCYXl-4-VEHafRKmHLOfPqtTqBUQUpYMTk1R0gzWVlDNVZLOFROMVNLNFdHSC4u
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As dúvidas e reclamações acerca do presente Edital devem ser encaminhadas por 

e-mail para o endereço educacao@jelb.org.br, com o assunto “Edital”. 

 

03 de junho de 2019. 

 

Tiago Kalkmann 

Vice-Presidente de Educação da JELB 

Biênio 2019-2020 
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ANEXO 

 

MODULAÇÃO DE CURSO 

 

• MÓDULO I: Introdução: a União Juvenil e a sua colocação dentro da Igreja 

• MÓDULO II: Como iniciar um grupo: regularidade e oficialidade. Diretoria da 

União Juvenil, Cargos e Eleições 

• MÓDULO III: Liderança 1: o líder dentro da igreja e o líder jovem: atributos e 

responsabilidades 

• MÓDULO IV: Liderança 2: a vida do líder e o espelho para os liderados 

• MÓDULO V: A União Juvenil dentro da Igreja e da Comunidade: como o jovem 

pode auxiliar na Igreja e na ação social 

• MÓDULO VI: Como organizar um encontro de jovens? Acolhimento, 

organização e atração 

• MÓDULO VII: Realizando seu encontro: a metodologia Alpha 

• MÓDULO VIII: União Juvenil como ponto de missão: como atrair mais jovens 

para os encontros? 

• MÓDULO IX: O Trabalho com os Confirmandos e a Inserção dos Jovens 

• MÓDULO X: Os Jovens que se Afastam: como deve o líder agir e qual é a sua 

responsabilidade? 

• MÓDULO XI: A Integração de Uniões Juvenis a nível distrital, regional e 

nacional 

• MÓDULO XII: A União Juvenil e sua importância para o Crescimento do Reino 

de Deus. 

• AVALIAÇÃO FINAL 


