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Carga horária: 22 + 04 + 12 = 38 h/a
Energia e Espírito
TÍTULOS

9
Introdução
31
Abordagem de aspectos da filosofia da história do espiritismo.
Prática 3: atendimento espiritual presencial para estudantes do 5o ano.
“
57
Estudos de casos: caso A4B; B4B; 6C2.
“
79
Estudos de casos: caso 6B8; 1S5; 3A2.
“
95
Estudos de casos: caso 7A4.
114
O nível BUDDHI
Setembro
Dia da Independência do Brasil - Feriado
Setembro
118
Estudos de casos: caso C25B; PS13, MC129
134
Bolsões encarnatórios
138
Aparelho micro-organizador
“
140
Estudos de casos: caso N26R; PS52DK.
151
O Pensamento como trabalho do espírito
20h30min SHOW DE VANSAN
“
“
168
Lei do poder de percepção psíquica
Lei da convergência espacial
189
Breve estudo sobre a cromoterapia de nível mental
Outubro
18h ... 20h Pré-apresentação dos trabalhos de conclusão do curso - TCC
20h Minicurso: Presidente do Conselho e Presidente da Casa do Jardim
“
Dia das Crianças - Feriado
“
18h ... 20h Pré-apresentação dos trabalhos de conclusão do curso - TCC
20h. Minicurso: Diretor do Departamento Espiritual e Dir. Dpto. de Pesquisa
“
Seminário dos Monitores (Dia letivo = 2h/a)
“
Seminário dos Monitores (Dia letivo = 2h/a)
“
18h ... 20h Pré-apresentação dos trabalhos de conclusão do curso - TCC
Vídeo-aula (2ª parte palestra do Dr. José Lacerda de Azevedo)
Minicurso: Diretor Dpto. Assist. Social e Dir. Dpto. de Educação/Escola
Novembro Dia de Finados - Feriado
Novembro 18h 30min. (Apresentação pública dos trabalhos de conclusão – TCC)
“
18h 30min. (Apresentação pública dos trabalhos de conclusão – TCC)
“
18h 30min. (Apresentação pública dos trabalhos de conclusão – TCC)
“
18h 30min. (Apresentação pública dos trabalhos de conclusão – TCC)
Dezembro FORMATURA DA 17ª Turma. Cerimônia de certificação 20h.

ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
RECAPITULAÇÃO DOS ESTUDOS EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA:
- se a frequência anual tiver um índice <50%, o estudante recapitula o 4 o ano do curso;
- se a frequência anual tiver um índice >= 50% e <75%, recapitula o 5 o ano do curso, no ano seguinte;
- freqüência semestral deve ter um índice >= 75%, em ambos os semestres; este é um dos requisitos à promoção
final do curso.
A frequência às práticas e aos estágios é obrigatória, devendo ser >= 75%, pois é requisito para promoção final.
EXERCÍCIOS PRÁTICOS
Prática 3: Prática de Atendimento Espiritual presencial para os estudantes da turma.
ESTÁGIOS PRÁTICOS
Estágio 4: estágio obrigatório nos Grupos de Atendimento Espiritual da Casa, após a Avaliação de Qualificação.
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Observação: o(a) estudante que não se submeter à Avaliação de Qualificação, não será autorizado a realizar o
Estágio 4.
AVALIAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO (continuação)
2ª Etapa - Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
1 – A entrega das Propostas de Trabalho de Conclusão do Curso – TCC teve sua data encerrada dia 06 de julho,
próximo passado. (Dúvidas sobre o assunto devem ser esclarecidas junto ao(à) Orientador(a));
2 – Conforme estabelecido no programa acima, nos dias 5, 19 e 26 de outubro, serão realizadas as préapresentações dos TCCs para a Comissão de Avaliação, com o acompanhamento do Orientador(a). Está
apresentação é aberta ao público.
3 - Nos dias 9, 16, 23 e 30 de novembro, serão realizadas, no salão nobre da Casa do Jardim, as Apresentações
Públicas dos TCCs que obtiveram parecer favorável da Comissão de Avaliação.
3ª Etapa – Estágio Prático 4 – Concluídas as etapas anteriores, até 30 de novembro, o(a) estudante(a) deverá
apresentar o comprovante de avaliação pela sua frequência e participação no grupo em que estagiou, emitido pelo
Dirigente do Grupo de Atendimento Espiritual.
4ª Etapa – Certificação – No dia 7 de dezembro de 2020 – no salão nobre da Casa do Jardim, os(as) estudantes
qualificados(as) em todas as etapas receberão de seus(suas) padrinhos/madrinhas o Certificado de Conclusão do
Curso de Educação Mediúnica e exarado pela Escola de Educação Espiritual e Mediúnica da Casa do Jardim.
Observações:
1- Horário: Nos dias de Avaliação de Qualificação e de Pré-apresentação e Apresentação dos Trabalhos de
Conclusão de Curso - TCC, os encontros de estudo iniciam-se às 18h e 30min, salvo se outra orientação for
dada.
2- Temas: Veja a lista de temas para os TCCs no site da Casa do Jardim (www.casadojardim.com.br):
http://www.casadojardim.com.br/web/ensino/seminarios-e-tcc/
3 – Metodologia: Os TCCs poderão ser elaborados, preferencialmente, de conformidade com as orientações
constantes no material publicado no site,.
4 - Orientadores de TCCs: Os estudantes deverão escolher entre os Monitores, cuja lista está abaixo, no primeiro
dia letivo do ano, aquele que lhe orientará na elaboração de seu Trabalho de Conclusão do Curso - TCC.
Lista em ordem alfabética: Ana Laura, Deyse, Eliane, Eloadir, Ferrari, José Carlos, Lúcio, Marco Antônio, Mauro
Pilla e Verônica.
S.O.E. (Serviço de Orientação ao Estudante)
Estudante disponha do SOE! Agende com um Monitor o SOE sempre que precisar de orientações nos estudos ou
outro assunto de interesse pessoal.
AUXÍLIOS ESPIRITUAIS
Todos os estudantes devem buscar auxílio espiritual através dos serviços oferecidos pela Casa do Jardim.
Passes e palestras: todas as terças e quintas-feiras, a partir das 19h30min; nos sábados, a partir das 8h; quartasfeiras, a partir das 16h.
Para o Acolhimento Fraterno: agendar o atendimento diretamente na Secretaria.
Para os Atendimentos Espirituais, agendar consulta pelo telefone 3231-3826, na última quarta-feira ou na última
quinta-feira do mês (dias úteis), a partir das 9h. O atendimento ao telefone ocorre enquanto hajam vagas em aberto.
A triagem para atendimento espiritual no grupo Xangô é presencial, na última sexta-feira do mês (dia útil), às 18h.
Observação: Os estudantes do 5º ano poderão, durante o ano, agendar Atendimento Espiritual diretamente na
Secretaria. Informe-se na SECRETARIA.
“Toda aprendizagem propõe esforço para ser assimilada e toda ascensão exige o contributo da persistência,
da força e do valor moral.” Divaldo Franco/Plenitude
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