Informações sobre o curso “Identidades da Juventude, Linguagem e Comunicação”
(Período de Realização: 18/03 a 20/05/2019)

1. Apresentação
O curso de extensão a distância em “Identidades da Juventude, Linguagem e Comunicação” tem como
objetivo possibilitar aos educadores a ampliação dos conhecimentos sobre a juventude na atualidade,
especialmente as novas linguagens e formas de comunicação, para criar espaços educativos e desenvolver
projetos que atendam às suas necessidades, angústias e anseios.
O curso será realizado totalmente a distância, pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do CSF/RSB
(csf.rsb.org.br), no qual serão publicados os materiais e realizados fóruns de discussão para promover a
interação entre os participantes e debates sobre os temas. Com vistas a proporcionar aos participantes
maior flexibilidade na organização de seus estudos, cada um poderá participar dos fóruns e estudar os
conteúdos nos dias e horários em que tiver disponibilidade, desde que dedique, em média, 3 (três) horas
semanais aos estudos.

Formulário de inscrição: https://goo.gl/forms/yrF00iDLVQHebek32
Período de realização: 18/03 a 20/05/2019.
Inscrições abertas até: 28/02/2019.
Quantidade de vagas oferecidas: 50 (cinquenta).
2. Conteúdos
Conceito de Juventude(s): resgate histórico; abordagens sobre as Juventudes. Juventude e Violência:
conceito de violência; juventude e violência; dependência química; bullying; cyberbullying; criminalização
das juventudes; promoção de uma Cultura de Paz. Juventude(s) e Comunicação: as tecnologias digitais e os
jovens; jovens, tecnologias digitais e desafios pedagógicos. Juventude (s) e Comunicação: a Internet e os
seus usos; as redes sociais; ferramentas de comunicação e interação. Juventude (s) e Religiosidade: os
jovens e a religiosidade no Brasil; a formação integral; dimensão da personalização; dimensão da
integração; dimensão sociopolítica; dimensão teológica; dimensão da capacitação técnica. Juventudes e
Participação Social: políticas públicas de/para/com juventude; participatório-observatório participativo da
juventude. Juventudes e Projeto de Vida: a importância do Projeto de Vida; inspirações para o Projeto de
Vida; Projeto de Vida e orientações pedagógicas; por que elaborar o Projeto de Vida.

3. Destinatários
Colaboradores das Escolas, Obras Sociais e Presenças Salesianas, com formação em qualquer área do
conhecimento, interessados no tema.

4. Carga horária e duração
A carga horária total é de 30 (trinta) horas, com duração de aproximadamente 2 meses.

5. Investimento
R$ 80,00 (oitenta reais), sendo 2 (duas) parcelas de R$ 40,00, com vencimentos previstos para 10/03/2019
e 10/04/2019. Os participantes inscritos receberão os boletos bancários por e-mail. Somente serão
matriculados aqueles que efetuarem o pagamento do 1º boleto até o dia 10/03/2019.

6. Certificação
Ao final do curso, os colaboradores serão devidamente certificados pelo Centro Salesiano de Formação da
RSB.

