Regulamento dos Cursos de Desenvolvimento do Programa Millennium- Despertar
Espiritual de João Carlos Esvael
§ 1- Das origens. O programa atual dá prosseguimento aos programas anteriores que
substitui como os cursos á distância do CEEI, Centro de Educação Integral e cursos da
Ordem da Confraria Elementar voltados para o público externo, dando formatação
atual aos mesmos, pela necessidade de atualização devido a ter sido criados na década
de noventa, e pelos recursos midiáticos atualmente existentes. Introduzindo o que há
demais atual na divulgação e participação dos interessados.
§ 2- Das inscrições e participações dos antigos inscritos. Todos os inscritos no programa “CEEI” estão automaticamente inscritos no “Millennium, Despertar Espiritual”,
curso Básico, de João Carlos Esvael, constantes de dez vídeos acessíveis e dispostos
gratuitamente no You Tube, onde se apresentam aspectos gerais e conhecimentos
importantes da filosofia do processo e mais um mínimo de 120 vídeos, como os anteriores gravados ao vivo em situações de aula, com as práticas essenciais ao desenvolvimento básico, desenvolvido com os alunos presenciais dos cursos da Ordem da Confraria Elementar desde 1990. Cada vídeo tem em média 30 minutos de duração, podendo ser acrescidos de atualizações e substituídos conforme se considere essencial
ao aperfeiçoamento das instruções, esses vídeos constam das práticas de desenvolvimento pessoais e coletivas que devem ser adaptadas a cada situação pelos adeptos.
2.1- A inscrição dos que pertencem aos programas anteriores se dará mediante preenchimento da ficha de inscrição ou de comunicação por e-mail mostrando interesse em
permanecer no programa de nível básico, sem nenhum custo adicional.
2.2- O Acesso ao Curso de Incorporação I terá inscrição independente e própria, com o
preenchimento da ficha de inscrição e pagamento da taxa de CR 120,00 cabendo aos
interessados enviar comprovantes de pagamento e a ficha preenchida para
jc.esvael@uol.com.br, recebendo o acesso ao material ou recebendo os vídeos por email.
§ 3- Dos Cursos – Os Cursos oferecidos são o Curso de Nível Básico, conforme acima
mencionado, cujo conteúdo está contido no livro do autor “Teoria e Prática da Mediunidade”, e sua atualização todos em situações reais de aprendizado conforme aplicados na Ordem da Confraria Elementar, com instruções complementares e aperfeiçoamentos que o autor julgue necessário. O Curso de Incorporação consiste em vídeos e
gravações em situações de aprendizagem real, aplicado internamente em 2002 e 2004
é hoje um curso considerado com saberes essenciais para o autodesenvolvimento e
para a autonomia da pessoa do médium, desenvolvendo condições de superação diante de provocações e seres atuantes. Como os cursos são gravados em vídeos e áudios,
podem ser enviados por e-mail e hoje constam do programa Millennium que é a
transmissão via Internet, no You Tube, para o que se solicita a inscrição no site do You

Tube, programa Millennium, Despertar Espiritual de João Carlos Esvael. Estes cursos
terão desdobramento em outros cursos com duração de um semestre de aulas a um
ano conforme a necessidade e extensão dos conteúdos.
§ 4- Dos custos – O programa é iniciativa particular e pessoal e não conta com financiamentos nem verbas de apoio, se sustentando unicamente da venda de produtos e
serviços, em geral aplicados na sustentação do processo. O valor dos cursos é uma taxa
única de CR 120,00 reais por curso, nas sedes da confraria, Caxias do Sul e Porto Alegre
com o preenchimento das fichas de inscrição ou por e-mail, com depósitos bancários
conta Banco do Brasil, agência 0764-1 conta 35.754-5, tendo direito à totalidade dos
vídeos constantes do programa escolhido. Podem ser feitas doações de qualquer valor
para o programa de desenvolvimento, com depósitos na mesma conta e envio de
comprovante para o devido registro.
§ 5- Das obrigações – Nos comprometemos a permitir o acesso aos vídeos dos cursos e
orientar os inscritos em suas dificuldades pessoais, respondendo as questões propostas ainda que individuais sem menção dos nomes dos usuários, nos programas seguintes ou ao vivo.
§ 6- Os cursos oferecidos serão concluídos e permanecerão no banco de cursos, sendo
aperfeiçoados internamente e solicitados pelos interessados a qualquer momento com
inscrições regulares. Outros cursos serão concluídos e terão o mesmo critério de fazer
parte do sistema de cursos do autor João Carlos Esvael para a Ordem da Confraria
Elementar. Outros cursos e oficinas de autores de outras organizações executados na
Ordem da Confraria Elementar podem ser gravados em vídeos e áudios e ser oferecidos.
O presente regulamento entra em vigor imediatamente e qualquer questão poderá ter
aditivos de modo a que todas as dúvidas sejam dirimidas.
Porto Alegre, 25 de maio de 2017
João Carlos Esvael – Pedagogo e dirigente da Ordem da Confraria Elementar.

