
 

   Convite para os pais e amigos do Luterano 

Lançamento de Livro / Ciclo de Conferências  
 

O Colégio Luterano e o Cemoroc (Centro de Estudos Medievais Oriente & Ocidente da Faculdade 

de Educação da USP) convidam para o Coquetel de lançamento do livro “Sobre a tipologia de David 

Keirsey”, no dia 19 de março, às 19h30, na Capela do Colégio. Após breve palestra de apresentação, os 

autores autografarão o livro durante o coquetel que será servido no pátio. Confirme a sua participação na 

secretaria até o dia 15 de março. 

 
 
 

Ciclo de Conferências no Luterano 
 

Nos últimos anos, o Colégio Luterano tem oferecido, para os pais de alunos e professores, 

conferências e atividades ligadas à divulgação de pesquisas acadêmicas de alto nível do Cemoroc/USP.  

O presente Ciclo de Conferências – sob a coordenação do Dr. Jean Lauand, professor titular da 

Faculdade de Educação da USP – apresentará, de modo prático, uma poderosa ferramenta de compreensão 

da personalidade – a tipologia de David Keirsey, um dos mais importantes psicólogos da atualidade – com 

aplicações imediatas para a análise de relacionamento familiar, personalidade dos filhos, rendimento 

escolar, orientação profissional etc.  

Os interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição abaixo que dará direito a um exemplar do 

livro no dia do Coquetel de Lançamento, em 19/03, e ao Ciclo. Valor da Inscrição = R$ 30,00.  
 

Obs:  O valor da inscrição para quem não é da comunidade escolar do Luterano será R$ 400,00. 

Os inscritos receberão Certificado com chancela do CEMOrOc.  

Vagas limitadas.   
Datas do Ciclo de Conferências: 16 e 30 de abril e 07 e 21 de maio – 19h30. 

 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2019 
 

 

Colégio Luterano São Paulo – 86 anos – Aqui há um lugar para você! 

Rua Prof. Vilalva Júnior, 73 – São Paulo, SP – www.luterano.com.br  

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ficha de inscrição: Coquetel de Lançamento do Livro (19/03) e Ciclo de Conferências 

(16 e 30 de abril e 07 e 21 de maio) às 19h30   (entregar na tesouraria do Colégio até o dia 15 de março) 
 
 

Nome completo: ________________________________________________________  

Responsável por (se for aluno do Luterano): _____________________________(série/ano) ________________ 

Valor: R$ 30,00 

Participarei do: (   ) Lançamento do Livro         (   ) Ciclo de Conferências        (   ) Dos dois eventos 
 

Assinatura: _____________________________________  Data: ________________ 
 

http://www.luterano.com.br/

