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EDIÇÃO ESPECIAL
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07 e 08
de julho

A Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco - FATRI

FATRI

CONVIDA A TODOS

Venha participar dias 7 e 8 de julho de 2018, dos tradicionais
eventos abertos ao público organizados há 14 anos em
Cambuquira-MG.
14ª Festa do

FORUM
A Festa do Divino Espírito Santo, riquíssima em símbolos e cores, resgata mais de 700 anos de história lusófona e celebra os mais lindos ideais
da civilização. Participe desta festa única aberta ao público.

Palestrantes internacionais e de vários estados do Brasil participarão
deste evento aberto ao público na sede da FATRI e no anfiteatro do Grande
Hotel Trilogia. Inscreva-se para garantir sua vaga!

Livre Distribuição e Circulação: Conforme lei federal 5250 de 9/2/1967, artigo 2º: “é livre a publicação e circulação no território nacional de livros, jornais e outros periódicos, salvo se clandestinos ou quando atentem contra a moral e os bons
costumes”; e lei de 31/12/1973. Regulamentação especíﬁca e federal.

FORUM

MAIS UM CAMPEÃO!
O STOP Forum, com o patrocínio oficial da Faculdade Trilógica
Keppe & Pacheco - FATRI, tem como tema: A Sociedade do Divino –
Espiritualidade, Artes e Sustentabilidade.
Será um dia de Palestras e Mesas Redondas que abordarão assuntos
relacionados aos conteúdos dos Cursos de Graduação – Gestão
Ambiental, Artes Visuais e Teologia – oferecidos pela faculdade:
• Como gerir o meio ambiente de forma sustentável;
• As inovações tecnológicas e a eficiência energética (tecnologia
do Keppe Motor);

• As artes visuais e a estética na vida prática;
• O desenvolvimento do ser humano com base na Trilogia Analítica;
• Os fundamentos científicos, filosóficos e teológicos para uma
sociedade mais justa e equilibrada;
• E muitos outros tópicos de interesse!
• Todos receberão Certificado de Participação.

VENTILADOR UNIVERSE
Até

SÁBADO, 07 DE JULHO DE 2018
Programação: STOP Forum*

08h

Início do Credenciamento

09h

Abertura do STOP FORUM

09h45

Sessão Plenária: Meio Ambiente à Luz da
Trilogia Analítica
Oficinas de Espiritualidade e Artes

11h15

Visita Opcional à Aldeia do Divino

14h

Sessão Plenária: Humanidades - A História
Secreta do Brasil
Oficinas de Tecnologia e Artes

15h45

Sessão Plenária: A Arte é o Fundamento
de Toda a Civilização
Oficinas de Humanidades e Sustentabilidade

17h

Concerto Consciência, com professores e amigos
da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco - FATRI

110-220V E
PAINEL FOTOVOLTAICO

* Programa sujeito a alterações

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES PARA O FORUM
CAMBUQUIRA – MG | Sede | Av. N. Sra. Aparecida, 59
35 3251-3800 | 98872 3470
SÃO PAULO - SP | Clarion Viagens | Av. Rebouças, 3115
11 4119-9733 | 98112-4048
keppepacheco.edu.br | contato@keppepacheco.edu.br

14ª Festa do
A Festa do Divino Espírito Santo foi realizada
pela primeira vez em Alenquer, Portugal, em 1296,
pelo rei Dom Dinis, poeta e dramaturgo, e a rainha
Santa Isabel, para encenar a realidade que será o
Reino do Espírito Santo na Terra, uma Era de total
Plenitude.
Levada pelos portugueses a diversas nações, foi
no Brasil e nos Açores que ela implantou-se de
modo soberano.

O ato principal consiste na coroação simbólica de
um Imperador, um inocente menino do povo, que
representa os bem-aventurados que Jesus exaltou
no Sermão da Montanha.
Por ordem do menino coroado, libertavam-se os
presos da cadeia, símbolo de uma sociedade pacífica e sem crimes. Há a distribuição farta de alimentos (bodo) para todo o povo, símbolo da abundância que haverá no Reino do Espírito Santo.

A participação de nobres e poderosos com o
povo simbolizava a sociedade sem classes do Reino
Divino.
Durante a Festa, será realizado o Bazar do Bem
que utilizará a moeda social, o Trino, circulante
na cidade. Com ela, podem-se adquirir produtos
como: roupas, alimentos, artesanatos, entre outros.

DOMINGO, 08 DE JULHO DE 2018
Programação da Festa do Divino - Aberta ao Público

08h

Concentração em frente ao Grande Hotel Trilogia

09h

Procissão até a Igreja Matriz

10h

Missa - Igreja Matriz

10h

Cortejo do Divino
Coroação do Imperador do Divino
Soltura dos Pombos
Libertação dos Presos
Cavalaria e Motociclistas
Cortejo até o Circo Marconi

12h

Início do Bodo:
Distribuição gratuita de 1500 refeições aos
cadastrados

(Faça seu cadastro antecipado na FATRI - Av. N.Sra.
Aparecida, 59 - 4as, 5as e 6as, das 14h às 16h)

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO (Lato Sensu ou Livre)

FATRI ABRE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 2018
E DE GRADUAÇÃO EM 2019
VESTIBULAR 2019

HUMANIDADES

INFORMAÇÕES:
MG 35 3251 3800 | 35 98872 3470

NOVA
FÍSICA

contato@keppepacheco.edu.br
keppepacheco.edu.br
http://keppepacheco.edu.br/graduacao-em-gestao-ambiental/

CAMBUQUIRA – MG : Sede - Av. N. Sra. Aparecida, 59
35 3251-3800 | 98872 3470

TRANSDISCIPLINAR

INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

MEIO
AMBIENTE

SÃO PAULO : Centro de Pós-Graduação II - Av. Rebouças, 3115
11 3032 4105 | 97623 8598

O STOP FORUM e a FESTA
DO DIVINO, promovidos pela
FATRI, em Cambuquira-MG, dão
abertura às atividades da Faculdade Trilógica Keppe & Pacheco, que
já está com as matrículas abertas
para seu Curso de Pós-Graduação
em Gestão de Conflitos, a se iniciar em maio de 2018. Para 2019,
estão previstos os Cursos de
Graduação de Gestão Ambiental, Artes Visuais e Teologia, que
possuem o mesmo enfoque integral e interdisciplinar dos demais
ministrados pela Faculdade.
Os cursos são constituídos por
aulas teóricas e oficinas de autoconhecimento para que os alunos
aprendam a lidar com as emoções
próprias e dos outros indivíduos
envolvidos nas situações de conflito. Esse processo possibilita a
conscientização da inversão psicossocial (ainda inconsciente) que
gera os atritos e os problemas in-

ternos de cada um, impedindo a
maioria das pessoas de melhorar
sua realização e obter mais qualidade de vida.
Além disso, o conhecimento
interdisciplinar forma uma mentalidade capaz de entender melhor o
que se passa no mundo (interno e
externo) e superar as dificuldades
do dia a dia. Utiliza-se, para isso,
da ciência da Trilogia Analítica,
criada pelo psicanalista Norberto
R. Keppe.
A Nova Física Keppeana, que
resultou na inovadora e eficiente
tecnologia Keppe Motor, é o eixo
central, o elemento transdisciplinar,
que perpassa todos os conteúdos.
Os cursos da FATRI enfatizam
a qualidade do ensino, trabalhando com turmas reduzidas. Desse
modo, todos os alunos recebem
um acompanhamento mais personalizado.

Pós-Graduação

Graduação

(Lato Sensu ou Livre)

Superior Tecnológico

GESTÃO DE CONFLITOS

GESTÃO AMBIENTAL

Psico-Sócio-Patologia

Os profissionais atualmente
dispõem de muitos recursos em
aspectos técnicos e de conhecimentos informativos. Porém,
nem sempre atingem seus objetivos pois a sua vida psíquica não
é valorizada como deveria. Isso
porque as pessoas e as instituições não possuem capacitação
para gerir os conflitos psicossociais presentes em qualquer ambiente.
Os problemas devem ser
tratados integralmente já que
indivíduo e sociedade vivem em
absoluta sincronia. Este curso
realiza essa integração, gerando
melhoria em todos os campos do
relacionamento humano.

O Curso, inteiramente terapêutico e prático, integra as
três áreas que capacitam profissionais para o gerenciamento
de questões ambientais e o desenvolvimento sustentável: Meio
Ambiente, Humanidades e Inovação Tecnológica.
Os formandos poderão atuar
na área de ESCOS - Empresas
de Serviços de Conservação de
Energia, prestando assessoria sobre como economizar energia ao
máximo.
É destinado aos que querem
colaborar com a preservação da
Terra, aplicando soluções para
diminuir os efeitos do consumo,
melhorando a qualidade de vida
da humanidade, por meio da
conscientização das causas profundas (psico-sócio-patologia)
que levam o ser humano a destruir o planeta e se distanciar do
Criador e de sua criação.

Expediente: Este Boletim transmite notícias de interesse público e artigos de diversos autores que propõem soluções para os problemas dos mais diversos campos como: psicanálise, socioterapia, medicina psicossomática, artes, física, educação, filosofia,
economia, espiritualidade. Supervisão científica: Cláudia Bernhardt de Souza Pacheco. Jornalista Responsável: José Ortiz Camargo Neto RMT Nº 15299/84. Direção de Arte: Katia Simão e Carlos Moccagatta. Redator: Maurício Domingues. Edição Nº 2, Ano I,
publicado em 04 de maio de 2018. Impressão: Gráfica OESP. Contato: contato@keppepacheco.edu.br

