PROJETO ESCOLA PENSADORES DO FUTURO
Destinado aos alunos do ensino médio - escolas públicas e particulares

INTRODUÇÃO
A Escola Pensadores do Futuro é um projeto social da Faculdade de São Vicente (UNIBR) que
reúne a juventude vicentina e da baixada santista para discutir aspectos de grande relevância para
todos aqueles que almejam aprender a pensar com profundidade as questões mais importantes de
nossa sociedade. Destinada aos jovens que estão em vias de ingressar no ensino superior, a Escola
Pensadores do Futuro incentiva a prática do diálogo e discute temas relativos à filosofia, política,
relações humanas, ética, convivência, sociologia, história, neurociências, comunicação, liderança,
além de debater questões comuns a quase todos os jovens, tais como: o que posso esperar de minha
futura faculdade? Qual curso superior tem mais sintonia com o que eu desejo para meu futuro? O
que eu desejo para meu futuro? Como posso aproveitar todas as oportunidades que a faculdade me
proporcionará? Todos os temas são apresentados de maneira lúdica, participativa, divertida e sem
perda de conteúdo e profundidade. Ajudar a formar jovens com pensamento crítico, abertura para
o diálogo respeitoso, capacidade para exercer lideranças genuínas e que almejem deixar um legado
para a sociedade, são algumas das metas deste projeto. Se você é um desses jovens, venha fazer
parte desta Escola. Seja um Pensador do Futuro.
OBJETIVOS
•

Conceder ao participante uma noção clara e objetiva das possibilidades
proporcionadas aos jovens que adentram o mundo universitário;

•

Fornecer ferramentas para o autodesenvolvimento do aluno participante,
gerando um ambiente de aprendizado e diálogo que poderá ser transferido
para os contextos familiar, acadêmico e, futuramente, corporativo e
empresarial;

•

Capacitar os participantes para atuarem com excelência, responsabilidade
e competência em sua futura experiência acadêmica/universitária,
preparando-os para que vivenciem com plenitude o desenvolvimento
pessoal, profissional e a melhora nas relações, tanto interpessoais quanto
intrapessoal que a vivencia acadêmica proporciona;

•

Fornecer informações que possibilitem a geração de conhecimento e que
ampliem a visão de mundo dos participantes, capacitando-os para a
utilização dos conhecimentos obtidos na Escola Pensadores do Futuro na
gestão efetiva de suas funções, carreiras e relacionamentos;

•

Apresentar o papel fundamental do diálogo na coordenação de ações,
assim como algumas ferramentas que possam favorecer a prática e o
estabelecimento de territórios conversacionais geradores de ideias que
possam ser compartilhadas sem medo de represálias;

•

Aprimorar nos participantes a capacidade de comunicar-se com mais
efetividade, desenvolvendo a escuta ativa, a habilidade de elaborar
perguntas eficientes, de fixar metas, de criar planos de ação factíveis de
serem cumpridos, de responsabilizar-se e comprometer-se com os
resultados projetados e a desenvolver competências pessoais e grupais;

•

Capacitar os participantes a pensar, agir e posicionar-se de forma
sistêmica;

•

frente aos desafios cotidianos, tendo sempre em mente as diferentes
propostas éticas chanceladas na história do pensamento filosófico;

•

Apresentar de forma interativa e prazerosa algumas das bases filosóficas,
sociológicas, psicológicas e neurobiológicas da aprendizagem, da
memória e do comportamento humano, capacitando os participantes a
perceber a complexidade das relações humanas;

•

Tratar de assuntos relevantes para todo e qualquer jovem que almeje estar
apto a discutir seriamente questões de interesse social como: ética, política,
convivência, emocionalidade, intencionalidade, alteridade, liberdade,
segurança, consciência etc;

•

Fornecer subsídios para o desenvolvimento das habilidades (saber fazer)
necessárias para o pleno desenvolvimento de profissionais que almejam
trabalhar com pessoas, grupos e equipes compreendendo de forma ampla
e interdisciplinar vários aspectos relacionados ao desenvolvimento e
comportamento humano. Dentre as habilidades almejadas destacam-se:
análise de situações problema; identificação de variáveis; compreensão de
fenômenos associados; relacionamento de informações; e elaboração de
sínteses;

•

Preparar o participante para compreender as novas abordagens
educacionais e corporativas, expandindo assim sua capacidade para
aprender e transmitir novos conhecimentos;

•

Capacitar o participante a apaziguar e transformar conflitos, tendo como
base referencial a complexa relação entre a ética, a moral e a maneira como
essas disciplinas se relacionam com as questões neurobiológicas.

PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
Primeira Turma:
Início: 6 de março do 2017
Término: 10 de abril
Dias: 6, 13, 20 e 27 de março e 03 e 10 de abril
Carga Horária: 18 horas/aula
Todas as terças feiras: das 15hs às 18hs

Segunda Turma
Início: 8 de maio
Término:
Dias: 8,15, 22 e 29 de maio e 5 e 12 de junho
Carga Horária: 18 horas/aula
Todas as terças feiras: das 15hs às 18hs

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE

