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O NIETE - Núcleo Interdisciplinar de Estudos Transdisciplinares sobre
Espiritualidade- da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do
Rio grande do Sul organizou atividades buscando mapear e divulgar o
que tem sido produzido e debatido no campo dos estudos sobre
Espiritualidade: - 1º Encontro Ciência e Espiritualidade na UFRGS -
realizado de 16 a 17 de novembro de 2006 na sala 601 da FACED, com a
finalidade de dar visibilidade e agregar os pesquisadores convidados que
atuam nesta Universidade ou que aqui têm realizado seus estudos e
pesquisas . Os objetivos do evento foram satisfatoriamente cumpridos ,
principalmente como motivador e preparatório ao Fórum 2007. -
Encontros Temáticos do NIETE - de ocorrência quinzenal em 2006/2 e
reeditado para 2007/2 . Trata-se de uma atividade aberta a todos os
interessados, mediante inscrição prévia. e cujas temáticas são propostas
pela Coordenação colegiada do NIETE. Os Encontros Temáticos
objet ivam manter um espaço permanente de debate acerca da
Espiritualidade no âmbito acadêmico, sendo bastante procurado por
alunos de graduação e pós-graduação, bem como por pessoas da
comunidade.  - Fórum Universidade e Espiritualidade 2007: olhares
transdisciplinares - o evento ocorreu no Salão de Atos da UFRGS e
demais espaços da  Reitoria e da Faculdade de Educação,no período de
23 a 26 de maio de 2007. Foram realizadas oito mesas de debates com a
participação de vinte e quatro pesquisadores de várias IES gaúchas e de
outros estados, além de treze pôsteres e cerca de cinqüenta oficinas,
mini-cursos, palestras e comunicações orais de pesquisas. Os objetivos
do Fórum foram atingidos satisfatoriamente segundo avaliação escrita de
todos os participantes quanto aos seguintes aspectos: estabelecer o
intercâmbio com todas as  instituições afins, nas diferentes áreas, para a
reflexão acerca da produção de conhecimento sobre espiritualidade ;
refletir sobre implicações e impactos das concepções vigentes e de
outras a serem construídas para as tomadas de posição e  ações  nos
níveis pessoal e institucional; estabelecer uma rede de grupos e núcleos
de interesse existentes nas universidades e demais instituições, que
propicie o fortalecimento da temática como objeto de conhecimento em
nível de extensão, ensino e pesquisa . criar um fórum  de discussão a
partir dos novos paradigmas da ciência, destacando-se  o compromisso
da Universidade na produção e socialização do conhecimento e na
formação profissional, que venham  contribuir para a qualidade de vida no
planeta; buscar uma cultura cientí f ica voltada para valores de



espiritualidade; No encerramento das atividades foi lançada uma pré-data
para o Fórum 2008 com o apoio integral dos participantes , bem como o
estabelecimento de compromissos mútuos de cooperação para sua
efetivação. - NIETE -Cinema : projeção mensal de filmes que tematizam
aspectos da  Espiritualidade com posterior debate na Sala Redenção. Os
filmes em 2006 foram : Quem somos nós; Sonhos; E se fosse verdade;
Amor além da vida; Primavera,verão, outono,inverno e primavera e  Em
algum lugar do passado.  Em 2007 já foram debatidos os filmes: ''Minha
vida em outra vida'' e ''Mística Feminina''. A renda arrecadada foi
convertida em alimentos doados ao projeto de extensão ''Caminhos do
Lixo na FACED.'' ou para a Aldeia Guarani do Cantagalo, no município
de Viamão. - Disciplina Eletiva no Curso de Pedagogia: a partir de
2006/1, o NIETE ofereceu a disciplina.EDU 02035- Educação e
Espiritualidade com 04 créditos , aberta também ao PEC-Extensão da
FACED e acadêmicos de outros cursos da UFRGS. Na disciplina
propomos, aos alunos, vivências e reflexões sobre as concepções de
corpo humano e ambiente nas perspectivas biologicista, dos estudos
culturais e da espiritualidade.  As temáticas e estratégias de trabalho
docente propostas têm produzido um impacto bastante produtivo , visto
que vários alunos que já lecionam relatam estar aproveitando em suas
aulas as respectivas vivências e debates que participam; outros buscam
aproveitar as mesmas para si e/ou nas suas preparações para os
estágios de docência .


