APRESENTAÇÃO

Até mesmo um olhar menos atento perceberá que estamos diante de profundas mudanças
histórico-culturais, seja em perspectiva global ou regional, não importa, todos nós somos de
modo direto ou indireto afetados. Nesse sentido, pensando a teologia também como resposta
às indagações do tempo presente, questiona-se: “como ser igreja nesse contexto que alguns
pensadores denominam de pós-moderno? Embora tal questionamento demande profundas
reflexões teológicas, acessamos uma ancoragem como ponto de partida: “a Igreja como sinal
do Reino de Deus no mundo”.
A partir dessas questões iniciais, e outras que serão contempladas, celebramos a 3° edição do
Congresso Interinstitucional de Teologia - CONIT, com o tema “Igreja e Sociedade:
Perspectivas Eclesiológicas Contemporâneas”. Lembrando que o evento vem sendo realizado
por intermédio da parceria de três importantes instituições de ensino teológico presentes no
norte de Santa Catarina, representando suas respectivas tradições cristãs, são elas: Faculdade
Luterana de Teologia – FLT (São Bento do Sul), Faculdade Refidim (Joinville) e Centro
Universitário Católica de Santa Catarina (Joinville). Serão três dias de plenárias no período
da noite, onde cada dia um representante de uma das instituições envolvidas apresentará sua
contribuição, e no período da tarde ocorrerão as comunicações científicas.

ORGANIZAÇÃO

Coordenadores
Me. Valdinei Ramos Gandra (Faculdade Refidim)
Dr. Edson Adolfo Deretti (Católica de Santa Catarina)
Dr. Vitor Hugo Schell (Faculdade Luterana de Teologia)

Comissão Organizadora
Dr. Roger Marcel Wanke (Faculdade Luterana de Teologia)
Dr. Vitor Hugo Schell (Faculdade Luterana de Teologia)
Me. Valdinei Ramos Gandra (Faculdade Refidim)
Me. Ailto Martins (Faculdade Refidim)
Dr. Edson Adolfo Deretti (Católica de Santa Catarina)
Me. Claudir Burmann (Católica de Santa Catarina)

Comissão Científica
Dr. Claus Schwambach (Faculdade Luterana de Teologia)
Dr. Rolf R. Krüger ((Faculdade Luterana de Teologia)
Drª. Marilze W. Rodrigues (Faculdade Luterana de Teologia)
Dr. Vitor Hugo Schell (Faculdade Luterana de Teologia)
Dr. Roger Marcel Wanke (Faculdade Luterana de Teologia)
Dr. Klaus Andreas Stange
Dr. Claiton Ivan Pommerening (Faculdade Refidim)
Dr. Fernando Albano (Faculdade Refidim)
Ma. Andréa Nogueira dos Santos (Faculdade Refidim)
Me. Valdinei Ramos Gandra (Faculdade Refidim)
Me. Ailto Martins (Faculdade Refidim)
Dr. Itamar Gelain (Católica de Santa Catarina)
Me. Eduardo da Costa (Católica de Santa Catarina)
Drª. Glaci Gurgacz (Católica de Santa Catrina)
Ma. Márcia Regina Correa (Católica de Santa Catrina)
Me. Claudir Burmann (Católica de Santa Catarina)

OBJETIVO
Objetivo Geral
Ø Identificar, a partir das três tradições cristãs representadas no evento, reflexões
eclesiológicas que possibilitam uma participação pública relevante e atualizada da
igreja no mundo.
Ø
Objetivos Específicos
Ø Analisar, em linhas gerais, as características do mundo contemporâneo;
Ø Apresentar, com base nas teologias representadas, os fundamentos da (s) eclesiologia
(s) contemporânea (s);
Ø Diagnosticar os possíveis ruídos no diálogo entre igreja e sociedade;
Ø Avaliar e sinalizar possibilidades para uma atuação pública da igreja;
Ø Identificar, por intermédio das reflexões apresentadas, oportunidades para uma
atuação pública por parte dos egressos dos cursos de teologia.

PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO

Plenárias:
Data: 14 a 16/05/2019
Local: Auditório do Centro Universitário Católica de Santa Catarina
Rua: Visconde de Taunay, 427 - Centro
Joinville - SC
Comunicações Científicas:
Data: 15 e 16/05/2019
Local: Centro Universitário Católica de Santa Catarina
Rua Visconde de Taunay, 427 – Centro

PROGRAMAÇÃO

14/05/2019 (Terça-feira)
14h00min
17h00min

15/05/2019 (Quarta-feira)

16/05/2019 (Quinta-feira)

Sessões de Comunicações

Sessões de Comunicações

18h30min

Recepção – Católica SC

Recepção - FLT

Recepção – Refidim

19h00min
19h15 min

Abertura
Apresentação Cultural

Abertura
Apresentação Cultural

Abertura
Apresentação Cultural

19h15min
20h15min

1º plenária
Prof. Dr. André P. Pereira
(Católica SC)

20h15min
21h00min

Interação com os
participantes

21h00min
21h30min

Coffee break

2º plenária

Prof. Dr. Vitor Hugo
Schell
(FLT)

3º plenária
Prof. Dr. Fernando Albano
(Faculdade Refidim)

Interação com os
participantes

Interação com os
participantes

Coffee break

Coffee break

PROPOSTA DE COMUNICAÇÃO
Os interessados em apresentarem Comunicações Orais poderão enviar seus resumos até o dia
29/04/2019 no e-mail: gandra@ceeduc.edu.br
Características do resumo:
Ø Título da comunicação;
Ø Nome (s) do (s) autor (es), filiação acadêmica e e-mail;
Ø O texto deverá conter 400 palavras e 3 a 5 palavras chave;
Ø Formato Word for Windows;
Ø Letra tipo Arial, tamanho 12 e justificado.
O conteúdo do resumo deverá abordar: breve histórico da proposta; delimitação de objetivos,
metodologia, relevância acadêmica, científica e social; resultados finais ou preliminares.
Todos os resumos serão analisados pela Comissão Cientifica do evento, a qual somente
aceitará os trabalhos que respeitarem as normas descritas nesta página e que apresentarem
resultados efetivos.
Os resultados da aceitação do resumo do 3º Congresso Interinstitucional de Teologia serão
realizados via e-mail até o dia 06/05/2019.
Após a aprovação do resumo, os artigos completos deverão ser encaminhados ao e-mail:
gandra@ceeduc.edu.br, até 10/06/2019. As comunicações selecionadas deverão ser
apresentadas no tempo máximo de 20 minutos. Serão disponibilizados, Datashow e
computador.
O artigo completo deverá apresentar de 10 a 15 páginas e seguir as normas de publicação da
Azusa: Revista de Estudos Pentecostais ou da Vox Scripturae – Revista Teológica
Internacional.
Os artigos completos apresentados poderão ser publicados em uma das duas Revistas, desde
que sigam rigorosamente as diretrizes de publicação e sejam aprovados pela comissão
científica das referidas publicações.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o 3º Congresso Interinstitucional de Teologia – CONIT deverão ser
realizadas no site do evento: clique aqui!
Obs. Foi decidido pela comissão organizadora que a inscrição terá um custo de R$ 20,00. O
referido valor tem por única finalidade oferecer um coffee break aos participantes no período
de intervalo nas noites do evento.

PÚBLICO DE INTERESSE

O público alvo do 3º Congresso Interinstitucional de Teologia é das diversas áreas do
conhecimento que se interessam pela temática do evento, podendo abranger estudantes,
pesquisadores, professores, líderes religiosos, entre outros.

REALIZAÇÃO:

CONTATO
Centro Unicersitário Católica de Santa Catarina
E-mail da coordenação: edson.deretti@catolicas.org.br
Faculdade Refidim
(47) 3466 0058
www.faculdaderefidim.com.br
Faculdade Luterana de Teologia
(47) 3203 4663
www.flt.edu.br

