
       
 

 
 

Solicitamos devolver este formulário para Janice Proud até sexta-feira, 9 de outubro de 2020, em janice.proud@aco.org 

 

 

 

 

 Objetivo do Intercâmbio de Aprendizados: Estabelecer uma conexão regional com as/os irmãs/ãos anglicanas/os para 

intercâmbio de aprendizados sobre resiliência e resposta a emergências, ao enfrentarmos a pandemia de COVID e pós-

COVID. Discutir tópicos técnicos e de relacionamentos, promovendo uma reflexão e aprendizado mútuo para melhorar o 

engajamento de nossa comunidade. Desenvolver uma rede regional forte e coesa de lideranças anglicanas (clérigas/os, 

leigas/os, voluntárias e ativistas) com um maior entendimento do programa de Parceiros em Resiliência & Resposta a 

Emergências e conceitos humanitários básicos.  
 

1. Preencher e Imprimir de forma legível: 

Título/Nome Completo: Nome Preferido para o Certificado: 

 

Cargo:  

 

Classificação: clériga/o/funcionária/o leiga/o/voluntária/o leiga/o 

 

Diocese:  

 

País:  

Celular (com código do país) para WhatsApp: 

 

Correio Eletrônico: 

 

Liste seu(s) idioma(s) preferido(s) para fazer este curso:  Você foi autorizada/o por seu supervisor para se matricular neste 

curso?   Sim / Não 

  

2. Descreva brevemente uma ação de sua diocese para enfrentar a COVID-19, da qual você se orgulha. 
 

 

3. Compartilhe uma oportunidade para sua diocese melhorar sua estratégia de resiliência a desastres. 
 

 

4. Quão bem suas comunidades estão lidando com desastres? (COVID-19 ou outros)? (baixo)  1   2    3    4  (alto) 

a. Descreva as estratégias de enfrentamento empregadas pelas comunidades em sua diocese: 
 

 

5. Descreva sua compreensão do programa de Parceiros em Resiliência e Resposta a emergências. 
    

 

6. Cite duas coisas que você espera atingir com sua participação neste Curso em Resiliência. 

1.  

2.  

 

7. O curso terá 3 horas de duração/mês (2 horas de oficina, 1 hora de trabalho em casa) entre novembro de 

2020 e novembro de 2021.  Você se compromete a participar integralmente em todas as dez sessões? 

    SIM   NÃO 

a. Como a Aliança Anglicana pode ajudá-la/o a resolver os desafios futuros que possam limitar sua 

participação integral? 
 

8. Existem quatro opções de curso com base no fuso horário. Classifique sua preferência, de 1 a 4 
_ Curso 1: 1400 GMT na 1ª terça-feira de cada mês (em espanhol, francês e inglês) 

_ Curso 2: 0800 GMT na 1ª quinta-feira de cada mês (em inglês) 

_ Curso 3: 0200 GMT na 2ª terça-feira de cada mês (em japonês, coreano, birmanês e inglês) 

_ Curso 4: 1200 GMT na 2ª quinta-feira de cada mês (em árabe, português e inglês) 

CURSO GLOBAL EM RESILIÊNCIA – Intercâmbio de aprendizados online 

Formulário de Inscrição 

mailto:janice.proud@aco.org


 

A Aliança Anglicana tentará matriculá-la/o em sua primeira preferência. 


