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Novos cursos, novas oportunidades:

CURSO PREVISTO:

Engenharia de Produção

Letras (Espanhol)

DIREITO

BACHARELADO | 10 SEMESTRES

LICENCIATURA | 8 SEMESTRES

BACHARELADO | 10 SEMESTRES

Arraiá FAP 2018
EM DESTAQUE:

Seminário do Curso de
Serviço Social da FAP.

Comemoração do Dia do
Pedagogo e do Prossional
de Letras.

PÁGINA 3

PÁGINA 4

Seminário de Multirreferências
Acadêmicas dos Cursos de
Graduação da FAP.
PÁGINA 6
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Editorial
A crença em dias mais promissores para a educação é o ânimo
daqueles e daquelas que dedicam esforços individuais e
coletivos na expectativa desses dias, desse anseio. Ser parte
de diferentes espaços socioeducacionais em sua diversidade
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de saberes e fazeres e contribuir para em uma formação crítica
e proﬁssional têm sido uma tarefa contemporânea que nos
exige compromisso e ética.
Nesse contexto, a Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP), ao longo
dos seus 13 anos de existência, tem se comprometido em levar
aos seus alunos e suas comunidades uma educação de
qualidade, na medida em que tenta conciliar a promoção de
processos formativos para o sucesso proﬁssional de cada
indivíduo, que dialoguem com as necessidades laborais e de
empregabilidade de nossa atual realidade social, mas também
que permita uma compreensão de mundo cívica e ética.
As atividades realizadas ao longo do primeiro semestre letivo
da FAP foram compostas por debates, discussões e trocas de
saberes e experiências efetivados nos encontros acadêmicos
como o Seminário Integrado do Curso de Serviço Social, a
Semana de Estudos do Estágio Supervisionado dos Cursos de
Graduação da FAP e o Seminário de Multirreferências
Acadêmicas. Dessa forma, a Faculdade não tem medido
esforços no cumprimento de seu papel social e educacional, na
busca por uma formação acadêmica de qualidade.
Estar em consonância com as necessidades vigentes do mundo
do trabalho, sem o abandono da criticidade, dá alento a todos
aqueles que fazem parte deste processo. Nesse sentido, esta
edição do Boletim Informativo traz a público as atividades
acadêmicas que foram desenvolvidas ao longo deste primeiro
semestre, bem como o compartilhamento das vivências dos

Site: www.fapeduca.com

alunos e alunas em contextos e situações que foram

EQUIPE EDITORIAL:

oportunizadas pela Instituição.

Adelson Cheibel Simões
Anilde Silva Carvalho
Casemiro de Medeiros Campos
Cleane de Jesus Costa
Francinalda Araujo e Silva
José Victor Mesquita Moraes
Katiane Alyne de Souza Ribeiro da Silva
Radson Ferreira do Vale
Raimunda Nonata Fortes Braga
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AULA MAGNA 2018.1

No dia 22 de fevereiro, deu-se início ao primeiro semestre le vo do ano de 2018 com a Aula Magna que trouxe dois temas valiosos e
atuais para serem discu dos no universo acadêmico por meio de um painel integrado: Democracia, sociedade e fortalecimento das
Organizações; É ca, Cidadania e as boas prá cas nos dias atuais. Esta a vidade aconteceu no Ginásio Poliespor vo Profª Nony Braga às
19h e contou com a presença de quase 700 alunos, além dos funcionários da FAP. A par cipação dos acadêmicos, professores,
coordenadores e Direção de Ensino foi bastante expressiva, tendo em vista que surgiram, ao ﬁnal das discussões, variados
ques onamentos relacionados aos temas deba dos com os temas deba dos.

13 ANOS DA FAP
No dia 28 de fevereiro, a FAP completou 13 anos de sucesso na região do Baixo Parnaíba e Alto Munim. A Direção de Ensino, em
parceria com as Coordenações de Cursos, realizou a vidades com os alunos que celebraram esse dia com bastante entusiasmo. Os
acadêmicos do 3ª período do Curso de Pedagogia drama zaram um cordel de autoria da Profª Ms. Ka ane Alyne Ribeiro que contou a
história da Faculdade em Chapadinha. A Profª Nony Braga (Diretora de Ensino) encerrou as a vidades da noite agradecendo a toda a
comunidade acadêmica pela credibilidade depositada em seu trabalho e de toda a equipe que compõe a Faculdade do Baixo Parnaíba
(FAP).

SEMINÁRIO INTEGRADO DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL

O Seminário Integrado do Curso de Serviço Social ocorreu na FAP entre os dias 16 e 18 de maio de 2018. O evento contou com a
par cipação ampla dos alunos e do corpo docente. O tema central abordado foi: Serviço Social e Direitos Humanos: avanços e retrocessos
em tempos de conservadorismo.
A abertura do Seminário foi presidida pela Profª Ms. Francinalda Araújo e Silva (FAP) que proferiu um breve discurso acerca da
importância da temá ca dos Direitos Humanos e destacou que a FAP vem de um ciclo de eventos que possuem este eixo como tema
central.
Em um segundo momento, a Profª Jarlene Lopes Nogueira, Coordenadora de apoio pedagógico do Curso de Serviço Social,
apresentou a programação do evento e ressaltou a par cipação cole va dos professores e estudantes no processo de construção do
seminário e das oﬁcinas que foram realizadas, ressaltando que o projeto de integração dos seminários temá cos era fruto de muitas
reﬂexões acerca de como fazer de uma disciplina um momento proposi vo e emancipatório.
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DIA DE LEITURA NA FAP

O dia de leitura na FAP realizado em 30 de abril, contou com a realização de a vidades que contemplaram a leitura de clássicos da
literatura mundial. Este evento foi dividido em dois momentos – manhã e noite.
Professores e alunos es veram envolvidos nessas a vidades que foram coordenadas pelo Diretor Acadêmico e Coordenador do
Curso de Pedagogia, o prof. Dr. Casemiro de Medeiros Campos, pela Bibliotecária da FAP, Anilde Silva Carvalho, e pela Profª Ms. Cleane de
Jesus Costa, Coordenadora do Curso de Letras. O Professor falou da relevância daquela a vidade para todos os acadêmicos. Os alunos e
professores com maior solicitação de livros na biblioteca da Ins tuição foram premiados com livros doados pelo Diretor Acadêmico. O
encerramento esta a vidade ocorreu com uma palestra ministrada pelo Prof. Casemiro, que contemplou temas que se relacionam às
vivências acadêmicas.

“FELIZ DA SOCIEDADE QUE RECONHECE O VALOR DE
UMA MULHER”

O dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, foi celebrado com respeito e admiração pela história de lutas pelas quais a mulher
passou para que pudesse conquistar seu espaço na sociedade. A FAP, como tem feito ao longo de seus 13 anos de existência, homenageou
as mulheres que contribuíram, e ainda contribuem, para que esta IES con nue fazendo história na região do Baixo Parnaíba e Alto Munim.

COMEMORAÇÃO DO DIA DO PEDAGOGO E DO
PROFISSIONAL DE LETRAS

A FAP realizou no dia 21 de maio as fes vidades que ﬁzeram alusão ao dia do Pedagogo e do Proﬁssional de Letras. As a vidades
iniciaram às 19h15min com a fala da Diretora de Ensino, a Profª Ms. Nony Braga. Seu discurso pautou-se na importância do Proﬁssional de
Letras e do Pedagogo para a educação.
Os alunos do 8º semestre do Curso de Letras deram início à realização das a vidades com a releitura do Mito da Caverna de Platão.
Os alunos do 5º e do 6º período do Curso de Pedagogia reproduziram postulados de Paulo Freire que fazem parte da educação. Os alunos
do 4º período do Curso de Letras declamaram um cordel sobre o Proﬁssional de Letras. O prosseguimento das a vidades deu-se com a fala
dos alunos do 5º período do Curso de Letras por meio de frases célebres que entraram para a história da humanidade fazendo uso da
Língua Inglesa. A acadêmica Leudimar, do 3ª período do Curso de Pedagogia, falou sobre a importância das TIC'S na aprendizagem em
todos os cursos de graduação. As a vidades foram dadas por encerradas com a fala da Profª Nony, que estava permeada de incen vo aos
acadêmicos no sen do de darem prosseguimento aos seus estudos e às suas histórias de vida.
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SEMANA DE ESTUDOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FAP

A Semana de Estudos do Estágio Supervisionado dos Cursos de Graduação da FAP iniciou no dia 23 de maio com exposição de
a vidades, recursos construídos e elaborados pelos próprios acadêmicos e que deveriam ser u lizados ao longo da disciplina de estágio.

No dia 25, das 14h às 17h30m, foram realizadas oﬁcinas para cada um dos cursos oferecidos pela FAP. À noite, ainda do dia 25,
houve a apresentação do Painel Integrado com a Profª Ms. Francinalda Araujo e Silva, docente desta Ins tuição, com o Profº Dr. Regis
Catarino da Hora, docente da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), convidado do evento. A apresentação dos professores
coadunou com as a vidades que foram realizadas ao longo da Semana de Estudos.

MÊS MARIANO NA FAP

O mês de maio na FAP é tradicionalmente marcado com orações em agradecimento às conquistas e à superação das diﬁculdades
diárias que fazem parte de todo ambiente de trabalho. O encerramento deste período deu-se com uma celebração do nosso Pároco, Pe.
Casimiro João. Na oportunidade, o vigário agradeceu as relações de boas condutas em comunidade acadêmica e a sociedade em geral e
alegrou a todos com palavras de sabedoria e esperança.

SEMINÁRIO: TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO NA FAP

As a vidades relacionadas ao Seminário sobre os Trabalhos de Conclusão de Curso na FAP iniciaram às 8h no dia 26/05 no auditório
Profª Teresa Pﬂueger. Na oportunidade, discu u-se sobre todos os elementos que compõem os TCC’s da Ins tuição.
A apresentação e discussão dos trabalhos foram divididas entre os professores orientadores desta IES da seguinte forma:
· ABERTURA – A pesquisa, sua importância e seus obje vos – Profª Esp. Mariana Corrêa Soares Muniz (FAP).
· NORMAS REGULAMENTADORAS – Anilde Silva Carvalho (Bibliotecária da FAP).
· ESTADO DA ARTE – Profª Ms. Cleane de Jesus Costa (FAP).
· REFERENCIAL TEÓRICO – Profº Ms. Antonio Ailton Penha Ribeiro (FAP).
· FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA PESQUISA – Profº Dr. Cláudio Gonçalves da Silva (UFMA).
· CONCLUSÃO – Profª Esp. Juliana Marina de Façanha e Campos (FAP).
Após as apresentações dos professores orientadores, abriu-se espaço para os ques onamentos dos acadêmicos e demais
proﬁssionais desta Ins tuição. Neste momento, constatou-se que aqueles que ainda nham dúvidas e curiosidades em relação a todo
esse processo puderam se manifestar, o que pode ser avaliado como de fundamental importância para aqueles que vivenciam a
academia.
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SEMINÁRIO DE MULTIRREFERÊNCIAS ACADÊMICAS DOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FAP

O Seminário de Mul rreferências Acadêmicas é uma a vidade que oportuniza a socialização das aprendizagens construídas ao longo
do semestre. Os alunos apresentam os temas interdisciplinares, por curso, turma e disciplinas ministradas.
A a vidade aconteceu nas áreas de convivência da FAP e no Auditório Teresa Pﬂueger, nos dias 21 e 22 de junho de 2018.
TEMAS APRESENTADOS
· Linguagem e efe vação dos Direitos Humanos: o desaﬁo do Curso de Letras frente ao exercício da cidadania na escola – Curso
de Letras
· Formação Proﬁssional e Direitos Humanos: habilidades e competências para o exercício da cidadania – Curso de Pedagogia
· As diﬁculdades para a garan a dos Direitos Humanos em tempos de retrocessos e o papel do Serviço Social nesse contexto –
Curso de Serviço Social
· Direitos Humanos e a Contabilidade: organização, controle e é ca – Curso de Ciências Contábeis
· O comportamento das organizações na adoção de Polí cas que atendam aos Direitos Humanos – Curso de Administração
Na FAP a construção do conhecimento e o exercício da prá ca técnico-cien ﬁca são ar culados no espectro de valores humanís cos,
e sua dinâmica e realização se conﬁguram a par r do entendimento de que a ciência e a técnica não se apresentam apenas como
meio ou disposi vo, mas, principalmente, como modo de inserção na realidade, de ação e interação do homem com o mundo.

ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NA FAP
A FAP, em parceria com seus professores e alunos, realiza, a cada semestre, Projetos de Extensão em ins tuições escolares,
comerciais, hospitalares e assistencialistas, sejam estas públicas ou par culares. Nesse primeiro semestre, algumas ações com essa
caracterís ca foram realizadas.
Cur ndo as Línguas
No mês de maio, o Profº Esp. Márcio André Magalhães Soares realizou com os alunos do 7º período do Curso de Letras
desenvolveram um Projeto Extensão na Unidade Escolar Alexandre Costa nas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental. O tema do
Projeto destacou a u lização da rede social Facebook como ferramenta de aprendizagem das Línguas Portuguesa e Inglesa.
O resultado das a vidades foi produ vo e o principal obje vo dessa ação foi alcançado: u lizar essa plataforma social para os
alunos da escola lerem e escrevem em Língua Portuguesa e Inglesa.
Alfabe zação e Letramento
Nos meses de maio e junho, a Profª Ms. Ka ane Alyne Ribeiro realizou com os alunos do 3º período do Curso de Pedagogia um
Projeto de Extensão de Alfabe zação e Letramento em escolas de Educação Infan l do Sistema Municipal de Ensino de Chapadinha:
· Jardim de Infância Anjo da Guarda;
· Pré-escola Boa Vista;
· Pré-escola Jota Cou nho;
· Pré-escola Sorriso de Criança.
Nas escolas foram realizadas a vidades que facilitaram a aquisição da linguagem oral e escrita pelas crianças, além de
desenvolverem suas habilidades leitoras. A avaliação feita pelas professoras que par ciparam das ações do projeto foi posi va.

Participaram do Projeto a Comunidade Escolar...
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ARRAIÁ FAP
A FAP realizou com bastante alegria no dia 06 de julho sua noite de arraial junino em homenagem a Santo Antônio, São João e São
Pedro. Fizeram parte das comemorações apresentação de danças, quadrilhas, bumba-boi. O Boi de Nina Rodrigues encerrou as
fes vidades em uma grande festa.
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Cursos Oferecidos

CIÊNCIAS CONTÁBEIS
BACHARELADO
8 SEMESTRES

BACHARELADO
8 SEMESTRES

GESTÃO DESPORTIVA E
DE LAZER
TECNÓLOGO
5 SEMESTRES

LETRAS
(ESPANHOL)
LICENCIATURA
8 SEMESTRES

ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO
BACHARELADO
10 SEMESTRES

(INGLÊS)
LICENCIATURA
8 SEMESTRES

LICENCIATURA
8 SEMESTRES

SERVIÇO SOCIAL
BACHARELADO
8 SEMESTRES

Cursos Previsto

DIREITO
BACHARELADO
10 SEMESTRES

