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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA A PAZ O PEP na Educação

Há muitos programas de Educação para a Paz a decorrer em institutos superiores, universidades e 
programas de educação para adultos. Na América do Norte, o primeiro PEP num instituto superior 
começou em setembro de 2013, no Parkland College em Saskatchewan,no Canadá. No dia 21 de 
setembro desenvolveram-se atividades relacionadas com o Dia da Paz na Universidade Estadual da 
Califórnia Northridge (CSUN), por iniciativa de um recém-formado Clube da Paz e promovido por 
um contacto do PEP. Em outubro o PEP começou na Universidade Cozumel, no México.
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PEP na Universidade Estadual da Califórnia – Northridge
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A Universidade Estadual da Califórnia Northridge 
(CSUN), situada no Centro do Vale de San 
Fernando, em Los Angeles, com 36.000 alunos, 
foi o local do primeiro PEP universitário nos 
Estados Unidos. O primeiro Programa de 
Educação para a Paz começou no dia 19 de 
outubro nos Apartamentos do Campus da 
Cidade Universitária. Apesar de não ser uma 
oferta de um curso creditado, o orientador Victor 
Kamont (estudante da CSUN) fez parte do  

processo de lançamento do Clube da Paz como Clube reconhecido pela estrutura da Universidade 
para apresentar o PEP. 

Esta iniciativa emocionante começou na primeira semana do semestre de outono, quando Victor e 
a voluntária Michelle Cameron montaram uma bancada nos “Dias do Clube”, uma reunião de 
estudantes que tem lugar antes de a administração escolar aprovar novos clubes. No final do dia, 64 
estudantes tinham-se inscrito no clube.“Quase todos os que pararam ouviram atentamente,viram 
os nossos materiais e incluiram os seus nomes na folha de inscrição,” disse Michelle.

O Sr. Kamont está agora a proceder aos 
requisitos processuais para obter o “Estatuto de 
Clube” oficial da Universidade e está muito 
otimista quanto a isso. Com a aceitação oficial, o 
Clube da Paz poderá receber financiamento 
suplementar e descontos para custos de salas e 
de materiais. “Dá-me imensa satisfação poder dar 
a conhecer a mensagem de paz de Prem Rawat” 
diz Victor. “Também quero utilizar o que aprendi 
para ajudar outros estudantes a formarem 
Clubes de Paz nos seus Campus.”

Relatos



PEP na Universidade de Quintana Roo – Campus de Cozumel

PEP O PEP na Educação
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Foi com muito entusiasmo que a equipa do PEP no México se preparou para o primeiro workshop 
do Programa de Educação para a Paz, que teve lugar no dia 16 de outubro na Universidade de 
Quintana Roo no Campus de Cozumel (UCROO). A Universidade publicitou o curso através de uma 
folha informativa passada no Campus e as pessoas inscreveram-se no curso à entrada da sala.

Patricia Pardo, contacto do PEP, relatou para a equipa que incluiu Alejandra Castro, como 
coordenadora, e as orientadoras Beatriz Cornejo e Lourdes Linas: “Foi um bom início do Curso do 
PEP,” disse. “Assistiram vinte e sete pessoas e a primeira sessão correu com uma fluidez natural. A 
equipa foi muito profissional nas suas funções. Estou muito orgulhosa pelo seu trabalho.” 

“No início, ao apresentar a nossa equipa, o Mestre de Cerimónias disse que estavam muito gratos 
por a sua Universidade ter sido escolhida para o primeiro curso do PEP. Para nós, foi muito 
gratificante. O mais importante é que as pessoas fiquem contentes e motivadas para voltarem ao 
programa na próxima semana. Foi mesmo ótimo!”


