CURSO OE EXfENS�O DA PONTIFICIA
UlHVERSIDí\DE CATÓLICA DO PARANÁ

com a PROFA. ORA. ERIKA SCHUCHARDT
da Universidade de Hannover
29 e 30 de agosto

8h-11h30
1llh-18h

31 de agosto
Bh-11h30
na Sala de Conferências-CCBS/PUC
Inscrições na PUC e no Goethe
Institut de 19 a 29 de agosto
Taxa: CR$ 2.000,00
- vagas limitadas -
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Visando compreender a relação que
se estabelece entre o portador de
deficiência e seu assistente e as
implicações do processo de apren
dizagem mútua, o curso abrangerá
os seguintes aspectos:
- crise, doença, deficiência
podemos aprender a viver com
isto? (concepç5es pedagógicas
da superaçao de crises)
- accmoar.h:1:ncn to e rt E;rn histórias
verídicas - desafio à Peàagogia
e à Teologia
mod2los
- âprendizado mútuo
transpostos para a realidade
os
- assistentes perplexos�
. acomp2nt1ar.tes como problema pa
ra os atingidos
A Profa. Dra. Erika Schuchardt nasceu em Hamburgo em 1940. Estudou Ciências
Sociais, Pedagogia Especial e Educação. Ê pedagoga co� doutorado e habili
tação em Filosofia. Lecionou em escolas de currícu.lo norrr;al
de
e especial até 1970. Foi diretora co Departamento
Pedagogia, Psicologia e Filosofia da Escola Superior
de
de Hannover até 1975. Leciona �a Universidade
Hannover.
Suas publicações abordam a integração social de gru
pos discriminados, a teoria do aconselhamento na for
mação e aperfeiçoamento bem como os aspectos do mundo e da pesquisa da mulher.
É membro do Sínodo da Igreja Evengélica da Alema
nha desde 1972, de grêmios ecumênicos, do Conselho
da Comissão
Mundial de Igrejas e Vice-Presidente
Alemã da UNESCO.
·Promoção: Goethe-Institut Curitiba, Vice-Reitoria de Pesquisa e Extensão/
PUC, Assessoria de apoio à pessoa portadora de deficiência da
dos
Curitiba, Associação de pnis e rnnigos
Prefeitura Municipa
Excepcionais, Conselho Comunitário do Deficiente e Igreja Evan
gélica de Confissão Luterana do Brasil
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