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GRADUAÇÃO EM GESTÃO AMBIENTAL
Agora na FATRI Cambuquira o curso de
uma das áreas que mais cresce no Brasil

Lecionando com exclusividade
disciplinas absolutamente originais, como as aplicações da nova
e internacionalmente premiada
tecnologia Keppe Motor, campeã
em eficiência energética, e a Nova
Física de Keppe/Tesla, a Faculdade Trilógica Keppe e Pacheco inicia no primeiro semestre de 2019
seu inovador curso de Graduação
em Gestão Ambiental. O curso de
uma das áreas que mais cresce
no Brasil¹, presencial e único na
região, oferece uma oportunidade única de estudo superior aos
alunos que estão concluindo o
ensino médio em Cambuquira e
região e também para profissionais e demais interessados que
buscam novos caminhos.
Para transmitir o que isso significa, a FATRI realizará um ciclo
de palestras gratuitas sobre seus
cursos de graduação, que terá
início com o 1° Open Lab, dias 19
e 20 de outubro, em sua sede, em
Cambuquira, MG. Serão palestras e atividades práticas sobre a
tecnologia Keppe Motor e a Nova
Física de Keppe/Tesla, pela 1ª vez

inovação, engenharias, gestões e
gerências ligadas à área ambiental são carreiras do presente que
têm futuro.²
Assim, a graduação em Gestão Ambiental da FATRI, ao incluir
outras disciplinas originais, como
Gestão de Conflitos e Empreendedorismo, além das disciplinas
técnicas, formará Gestores Ambientais preparados para atuação
em empresas e setores em expansão, como, por exemplo, em
ESCOs – Empresas de Serviços
de Conservação de Energia.

A tecnologia incorporada no Ventilador Keppe Motor UNIVERSE ECO (foto),
campeão de eficiência energética, fará parte do matriz curricular do curso.

em um curso superior no mundo,
diretamente com os co-inventores
do Keppe Motor e professores da
FATRI, além da participação do criador do Instituto Tesla (ver pág. 4).
Segundo pesquisa do Programa de Estudos do Futuro da FIA

(Fundação Instituto de Administração), ao mapear tendências de
carreira até 2020, a área ambiental é das mais promissoras que
há na atualidade. Isso levou o jornal Estadão a destacar que, por
motivos óbvios de sobrevivência e

O curso também suprirá a demanda regional de grandes empresas por profissionais capazes
de interpretar as exigências das
certificações ISO e de leis ambientais, relatórios de avaliação
de impacto ambiental, projetos
de sustentabilidade entre outros.
Em órgãos públicos (como servidor ou prestador de serviço), o
gestor pode elaborar, implementar e

Nova Faculdade para Um Novo Mundo!

VESTIBULAR 2019/1
Provas tradicionais ou agendadas a partir de 19 de outubro

Gestão Ambiental - Artes Visuais - Teologia
keppepacheco.edu.br/vestibular - (35) 3251-3800 /

98872-3470 - Av. N. S. Aparecida, 59 - Centro - Cambuquira - MG

* A FATRI se reserva o direito de não oferecer o curso se o número de alunos for inferior ao limite mínimo previsto em edital.

continua na pag. 2
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fiscalizar políticas públicas
ambientais, além de atuar na recuperação do meio ambiente em
regiões degradadas.
De modo geral, nosso mundo apresenta graves problemas
ambientais, que atingem o ar,
a água, o solo, os animais, as
plantas e o próprio ser humano,
sem contar os problemas econômicos, sociais, políticos, e a
grave crise energética. Segundo
Norberto Keppe, “esses são sintomas de uma humanidade psiquicamente doente, que organizou sua sociedade igualmente
patológica e que fez adoecer a
natureza como consequência. A
raiz desse grande mal reside no
interior dos homens e nas leis

sociais, devendo ser conscientizada, para ser eliminada, e, a
partir daí, todos os demais problemas serão corrigidos” (livro
Stop a Destruição do Mundo, Lisboa 1993).
De maneira que o profissional formado pela FATRI, ao aliar
conhecimentos técnicos e psicológicos, estará dotado de conhecimentos profundos sobre as
causas primeiras da destruição
ambiental e como lidar com isso,
estando preparado para atuar
diretamente na gestão de programas de conscientização da
população e de empresas, por
meio da educação ambiental e
da propagação da importância da
conservação da natureza. Presta-

rá consultorias em negócios ambientais e desenvolverá projetos
de preservação ambiental, nos
setores público ou privado.
Com as práticas de Gestão de
Conflitos (veja o gráfico abaixo),
fundamentadas no estudo da Psico-Sócio-Espírito-Patologia, da ciência Trilógica de Norberto Keppe
e Cláudia B. Pacheco, o estudante
poderá atuar na mediação da relação conflituosa existente entre
interesses divergentes de cunho
particular, social, empresarial ou
governamental, além de reduzir
o estresse pessoal e melhorar
seus relacionamentos profissionais e familiares.

GRADUAÇÃO EM

GESTÃO AMBIENTAL
Tecnológico Superior
Duração: 2 anos
Período: Noturno (Presencial)
Inscrições abertas pelo site:

keppepacheco.edu.br/vestibular
ou diretamente na sede da
FATRI em Cambuquira
Ato autorizativo: Portaria n° 1.004 de 22 de setembro de 2017 do
Ministério da Educação - Registro no e-MEC sob o n° 201507932,
publicado no D.O.U. n° 184 de 25 de setembro de 2017, p. 17

Fontes:
¹ Terra (04/Jan/18)
² Estadão (02/Jun/15)

Por que estudar em
Cambuquira e na FATRI
Cambuquira, agradável cidade situada no sul de Minas Gerais,
no Circuito das Águas, foi escolhida para a sede da Faculdade
Trilógica Keppe & Pacheco por razões muito especiais!
Estudar na FATRI, em Cambuquira, é poder usufruir também
de inúmeros benefícios, que tornam única e inesquecível a
experiência da formação universitária trilógica a todos os que
desejam ser agentes transformadores, para um novo mundo.
• Ambiente ideal para o
estudo e concentração
• Próximo ao Parque das
Águas, com várias fontes
e as melhores águas
medicinais do mundo
• Entorno saudável, em meio
à Mata Atlântica da Serra
da Mantiqueira

• Ecoturismo
• Convênios com hotéis e
moradias compartilhadas
• Ótimo custo-benefício
• Localização estratégica
(equidistante de São Paulo,
Rio de Janeiro e Belo
Horizonte)

VESTIBULAR 2019/1
PROGRAMAS DE BOLSAS OU FINANCIAMENTOS DISPONÍVEIS
Fies, Prouni, Quero Bolsa, Educamais Brasil e
Convênios com Empresas e Prefeituras.

Acesso com Provas Tradicionais ou Agendadas ou Notas Do Enem
(Provas A Partir De 19/10)

keppepacheco.edu.br/vestibular

A ESTÉTICA É O ELEMENTO DE
CURA PARA AS DIFICULDADES
PSICOLÓGICAS E SOCIAIS
Norberto Keppe*
A estética inserida no mundo irá
ser um caminho para a cura da
maior parte dos nossos males orgânicos, sociais e espirituais; (...).
Existe uma relação muito grande
entre o enfeiamento da sociedade e
o aumento assustador de todos os
problemas psicológicos e sociais.
Assim, posso afirmar que o elemento fundamental para corrigir
todas as dificuldades psicossociais
é a colocação e uso da arte como
elemento básico da vida.
Quando falo da necessidade da

estética para sanar as doenças humanas e sociais, não estou dizendo que devam ser aumentados os
quadros de pinturas dos museus
ou o número de óperas para os indivíduos bem abonados assistirem
- estou mostrando que a estética
tem que entrar na vida social, assim como a economia e a política para que o povo comece também a
se desenvolver e viver em tal setor.
De toda criação humana a que
mais se aproxima de Deus é a estética, pois, ao ter de realizar o belo,
o artista revela automaticamente o

divino. O que acontece atualmente
no campo artístico moderno com a
música, a escultura, a arquitetura e
a pintura mostra bem a sutileza do
demônio ao querer destruir tal setor - a oportunidade única dele para
acabar com a criação de Deus.

GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS
No curso de Artes Visuais, com a 1ª
turma iniciando no primeiro semestre de 2019, haverá o aprendizado integrado de vários tipos de atividades
artísticas, não só o estudo de design
gráfico, pintura e escultura, mas a
integração de outras artes como audiovisual, música e cinema, em uma

abordagem transdisciplinar.
Através do estudo de empreendedorismo, juntamente com a Gestão
de Conflitos (Psico-Sócio-Espírito-Patologia) e o estudo da Nova Física Trilógica, o profissional que se
formar na FATRI estará apto a integrar a sua produção artística à vida

econômico-social, atuando como
autônomo, servidor ou colaborador em centros de cultura, museus,
galerias, televisão, cinema, teatro,
produção de serviços audiovisuais,
agenciamento de eventos culturais,
captação de recursos e prestação de
contas entre outros.

* Norberto Keppe – psicanalista, filósofo,
cientista social, pedagogo e físico independente - in Sociopatologia: Estudo sobre a
Patologia Social. 2 ed. – Proton Editora –
São Paulo – p. 100 e 101

GRADUAÇÃO EM

ARTES VISUAIS

Bacharelado
Duração: 3 anos
Período: Matutino (Presencial)
Inscrições abertas pelo site:
keppepacheco.edu.br/vestibular
ou diretamente na sede da
FATRI em Cambuquira
Ato autorizativo: Portaria n° 1.004 de 22 de setembro de 2017 do
Ministério da Educação – Registro no e-MEC sob o n° 201507980
publicado no D.O.U. n° 184 de 25 de setembro de 2017, p. 17.

NASCEMOS PARA O DIVINO E SÓ
NOS SENTIMOS BEM,
QUANDO O ACEITAMOS
Norberto Keppe*
Quando dizemos que o mundo está
dividido, cometemos um erro de visão; ele não está, mas sim o nosso
pensamento a respeito. A unidade
que existe entre tudo é comparável
à do funcionamento orgânico que,
quando prejudicado, adoece; assim é
a vida psicológica, que está profundamente comprometida com a verdade,
o amor e a bondade. Nascemos para
o divino, e jamais encontraremos
paz, enquanto não o vivermos — e
isto não é algo do após-morte, mas
desta vida mesmo, desde o primeiro
segundo de existência.
O homem só pode saber o que
está dentro de sua esfera, isto é, o
que é humano — e o que é humano, necessariamente, está ligado ao

divino. Portanto, o principal campo
de ação do ser humano é o divino,
ou seja, o que Deus pretende, deseja e realiza. Deste modo, posso
dizer que estamos realizando, com
o Criador, qualquer tipo de feito que
façamos — assim como, agindo
contra a nossa realidade, na atitude
de negação, omissão ou de deturpação da verdade.
Desde que o ser humano abandonou a verdade, apegou-se a formas alienatórias da existência e,
provavelmente, a maior diz respeito
à vida física. Deste modo, ele pensa agora que o grande prazer, que
existe, estaria relacionado com os
sentidos — já que procurou esquecer a enorme felicidade, que existe,
com o psicológico (espiritual).

É necessário que se conscientize
sobre a grande vantagem de aceitar
a realidade, pois ela constitui todo o
bem que temos, seja nesta existência, ou para sempre.
Não existe maior paz, senão na
conduta da pessoa que procura ser
cada vez mais semelhante a Deus,
desejando o que Ele quer, e procurando fazer o que Ele faria (se
estivesse em nosso lugar). Agindo
assim, colocamo-nos na mesma di-

GRADUAÇÃO EM TEOLOGIA
A Graduação em Teologia da FATRI é um curso não confessional que
tem como diferencial a união com as
disciplinas de Psicanálise Integral
(Psico-Sócio-Espírito-Patologia) e
de Gestão de Conflitos. É, portanto,
uma “Teologia Clínica” que trabalha
a gestão de conflitos interpessoais,
inter-religiosos e interculturais,
com enfoque em Medicina Psicos-

somática, Autoconhecimento e o
Divino na Sociedade, unidas a disciplinas de artes, filosofia e ciência.
Trata-se da primeira e única
verdadeira Psicanálise Cristã, estudando o relacionamento do ser
humano com Deus e os problemas
que apresenta em relação a isso.
Trata da PSIQUE (alma) integrada
à Filosofia Patrística e à Teologia

Judaico-Cristã num corpo de teoria e método muito eficaz, formando verdadeiros “Médicos da Alma”
que poderão atuar em processos
de mediação e conciliação familiar,
educação religiosa, assessoria e liderança em escolas, ONGs, gestão
de grupos de pessoas e indivíduos,
assessoria comunitária, aconselhamento espiritual entre outros.

reção do voo dos pássaros, do movimento dos astros e do sentimento de
amor, para não dizer, de toda a felicidade em que o próprio Criador vive.
* Norberto Keppe – psicanalista, filósofo, cientista social, pedagogo e físico independente
- in A Glorificação. 2 ed. – Proton Editora – São
Paulo – p. 131 e 132

GRADUAÇÃO EM

TEOLOGIA

Bacharelado
Duração: 3 anos
Período: Vespertino (Presencial)
Inscrições abertas pelo site
keppepacheco.edu.br/vestibular
ou diretamente na sede da FATRI
em Cambuquira
Ato autorizativo: Portaria n° 1.004 de 22 de setembro de 2017 do
Ministério da Educação – Registro no e-MEC sob o n° 201507981
publicado no D.O.U. n° 184 de 25 de setembro de 2017, p. 17.

Open Lab

19 e 20 de outubro 2018
CICLO DE PALESTRAS GRATUITAS
COM OS ENGENHEIROS
CO-INVENTORES DO KEPPE MOTOR
A FATRI CONVIDA para o ciclo de
palestras sobre seus cursos de
graduação que terá início com o 1°
Open Lab, evento com palestras e
atividades práticas sobre a internacionalmente premiada tecnologia Keppe Motor e a Nova Física de
Keppe/Tesla, pela 1ª vez em um
curso superior no mundo.
Os co-inventores da tecnologia Keppe Motor, os paulistanos
Alexandre Frascari, César Soós e
Roberto Frascari, que fizeram sua
formação nos Estados Unidos, Europa e Brasil com o criador da Nova
Física, Norberto Keppe, proferirão
as palestras e farão as demonstrações, juntamente com o engenheiro elétrico sérvio Boris Petrovic,
descendente de Tesla e criador do
mundialmente conhecido Instituto
Nikola Tesla.
É a primeira vez que a FATRI
abre suas portas para receber es-

tudantes, professores, jornalistas
e profissionais da área, para um
evento dessa natureza. Serão feitas
demonstrações das aplicações da
tecnologia Keppe Motor e da Nova
Física de Tesla/Keppe que são parte
do currículo da Graduação em Gestão Ambiental com início no primeiro semestre de 2019.
O evento, gratuito com vagas limitadas, acontece na sede da Faculdade Trilógica Keppe e Pacheco, à Av. N. Sra. Aparecida, 59,
Cambuquira, MG, às 14 horas do
dia 19 de outubro, e às 10 horas,
dia 20 de outubro.
PALESTRANTES
Alexandre Frascari
Engenheiro mecânico - Escola
Politécnica da USP.
Carlos César Soós
Engenheiro de minas - Escola
Politécnica da USP.

Roberto Frascari
Cursou física, arquitetura e engenharia de produção na USP (São
Paulo e São Carlos).
Co-inventores da tecnologia Keppe Motor, nascidos em São Paulo,
SP, fizeram sua formação na ciência
trilógica e na Nova Física com Norberto Keppe nos Estados Unidos,
Europa e Brasil. Lecionam Física e
Metafísica Trilógica nos cursos de
Pós-Graduação da FATRI em São
Paulo e em Cambuquira e integrarão o corpo docente da Graduação
em Gestão Ambiental da FATRI em
Cambuquira.
Boris Petrovic
Engenheiro elétrico sérvio, descendente de Nikola Tesla, é fundador do mundialmente conhecido
Instituto Nikola Tesla e é palestrante internacional.
Sobre o Keppe Motor
Baseado no livro A Nova Física da Metafísica Desinvertida de
Norberto Keppe, o Keppe Motor é
altamente eficiente e utiliza quantidade ínfima de energia, porque
funciona pela captação da energia
que Nikola Tesla denominou de escalar e Keppe chamou de essencial
ou divina. Funciona com “corrente
ressonante” (CR), uma nova ramificação na classificação de motores elétricos, geralmente divididos
em motores de corrente alternada (CA), corrente contínua (CC) ou
universais.
O Keppe Motor surge como
resposta às demandas dos novos
padrões globais energéticos, pois
oferece até 90% de economia de
energia em diversas aplicações,
tendo patentes já concedidas nos
Estados Unidos, México, China,
Rússia e Hong Kong. Produzido em
escala industrial, tem sua primeira

Cursos Livres de Idiomas em Cambuquira!
Inglês

Espanhol

Francês

SUPERE SEUS BLOQUEIOS PARA FALAR
Ministrados por professores com mais de 20 anos de experiência no
Instituto de Línguas Millennium de São Paulo e também em ensino no
exterior,
são um retorno ao nosso interior psicológico, fazendo uma incrível
diferença no aprendizado de um novo idioma, reduzindo
INFORMAÇÕES E MATRÍCULAS
Av. N. Sra. Aparecida, 59 | Cambuquira - MG
35 3251-3800 | 98872 3470
keppepacheco.edu.br | contato@keppepacheco.edu.br

Em parceria:
INSTITUTO DE LÍNGUAS
1997

Método Terapêutico de Norberto Keppe

aplicação com o Keppe Motor Universe ECO, um ventilador classificado como o número 1 em economia, com selo A do PROCEL, único
trivolt do mercado e que economiza até 90% de energia.
Enquanto os ventiladores do
mesmo modelo esquentam até 70
graus centígrados ou mais, o Keppe Motor Universe ECO aquece
apenas 5 graus, proporcionando
assim uma brisa muito mais fresca e saudável. Além disso, tem alta
vazão, garantia de 1 ano, e assistência técnica em todo o Brasil.
Por ser um motor magnético
ressonante é altamente ecológico,
contribuindo para a preservação
do meio ambiente, característica
que lhe conferiu diversas premiações em grandes eventos na área
de eficiência energética no Brasil,
Estados Unidos e Hong Kong.

Keppe Motor Universe ECO

PRÊMIOS KEPPE MOTOR

HKEIA Award - Motor de
Alta de Eficiência Energética
Hong Kong - 2015

PRÊMIO
POTÊNCIA FIEE
Brasil - 2017

HKEIA Award
Inovação e Tecnologia
Hong Kong - 2015

Global Leap Award
Estados Unidos
2016

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
PARA OPEN LAB
Datas:
19 de outubro (14h) e 20 de outubro (10h)
Local:
FATRI – Av. N. S. Aparecida, 59 – Centro
Cambuquira – MG
Inscrições pelo site
www.keppepacheco.edu.br/openlab1
EVENTO GRATUITO - VAGAS LIMITADAS! *
* Programação sujeita a alterações
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