Palestras e cursos presenciais e à distância

Com o objetivo de informar e capacitar pessoas de ambos os sexos, interessadas em fazer
parte deste grande projeto que interessa a Deus e ao Governo Federal, a OAPAZ mantém um
calendário de eventos todos voltados a informação e capacitação de tantos quantos se
interessem pela cultura da paz.

Estes eventos vão desde uma simples palestra com duração média de 2 hrs., até um curso
com duração de meses.

Para as cidades grandes onde houver uma quantidade de pelo menos 15 pessoas
interessadas em formar uma turma, a equipe da OAPAZ se desloca até esta cidade e ali realiza
o evento. Já para localidades onde a quantidade de interessados é insuficiente para formar
uma turma, a OAPAZ mantém 24h por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, uma sala
virtual aberta onde os mesmos eventos realizados presencialmente, se realizam virtualmente.

PALESTRAS: as palestras, geralmente gratuitas, servem para tirar as primeiras dúvidas de
quem se interesse em ser um Agente da Paz.

CURSOS: os cursos, embora pagos, mas por um valor bem abaixo do geralmente praticados
por instituições até mesmo cristãs, se destinam a dar aos interessados, a capacitação
indispensável e necessária para que a atuação das pessoas gerem soluções e ajuda, ao
contrário de gerarem problemas e confusões.

OBSERVAÇÕES:

1 - É necessário fazer inscrição através da qual você receberá um link e senha para acesso a
nossa sala virtual.

2 - Para as palestras, a inscrição é gratuita. Acesse o formulário de inscrição clicando aqui.
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3 - Para os cursos, cada um tem seu valor. Acesse o formulário de inscrição clicando aqui.

Saiba mais detalhes sobre cada um dos eventos:

PALESTRAS GRATUITAS

ASSISTENTE ARBITRAL

&nbsp; MEDIADOR BÁSICO

&nbsp; MEDIADOR E CONCILIADOR AVANÇADO

ÁRBITRO (Juiz arbitral)

ADMINISTRAÇÃO DE UM TRIBUNAL ARBITRAL

CAPELANIA/CAPELANIA JUDICIAL
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