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Editorial
Novos olhares frente ao caos da COVID-19
No ano de 2020 nos deparamos com um cenário de pandemia
mundial jamais imaginado, ou pelo menos não sem avisos anteriores sobre. A
pandemia do novo coronavírus (Covid-19) parou e mudou o funcionamento
do mundo no tocante à interação física humana em todos os segmentos
segundo protocolos quanto ao isolamento social da maioria da população.
Diante deste novo cenário, a maioria das pessoas clama
incessantemente pela “volta à normalidade”, porém, por falta de solução da
situação inédita e desaadora à comunidade cientíca e autoridades
envolvidas, a “volta” não é opção imediata. A partir de qual data ou mês tudo
retornará tal como funcionava antes? O real que antes vivíamos até poderá ser
cenário daqui a dois, três, ou mais, mais até lá teremos que nos adaptar ao
novo real que nos é revelado. "Não gosto". "Não quero". Infelizmente não são
opções para a grande maioria já que não nos foram dadas escolhas mínimas
dada tamanha surpresa que esta pandemia acometeu o mundo.
Precisamos "abrir a mente" para esta nova realidade, buscando
suportes, adaptando, criando e reinventando possibilidades. Quase tudo
nesta pandemia é desconhecido, não sabemos o que é, como ou por quê. E
faremos o que então? Quais desdobramentos teremos se escolhermos entre
parar e seguir tentando? E se esta pandemia durar dez anos? Se acabar mês que
vem? Teremos condição de retomar a vida a partir das escolhas e atitudes que
temos tomado no momento agora? Precisamos agir de alguma maneira.
Muitos ainda não entenderam que o vírus é mortal, tal como um predador e
nós somos as presas. Nós que precisamos buscar refúgio, soluções para
sobrevivência. O vírus não tem piedade ou compreende o seu caso.
Precisamos acordar para a nova situação que está posta.
Quando se defende um novo olhar ao caos vivenciado, é uma forma
de perceber os novos conhecimentos surgidos, o legado pós-pandêmico, no
sentido de nos preparar para dilemas antes impossíveis de serem imaginados,
mas que agora nos confrontam diariamente nesta pandemia. O vírus trouxe a
experimentação do processo de luto pelo mundo que é fundamental e, ao
mesmo tempo, de difícil aceitação pela condição humana. Revelou ainda que
nem tudo funcionava adequadamente. Muitas fragilidades e calamidades
foram reveladas. Se de alguma maneira podemos romantizar utopicamente tal
caos é perceber que nos foi dado dia após dia estímulos a prosseguir pelos que
assim não o puderam neste “novo normal” que demanda adaptação e
reinvenção, anal a superação transforma o mundo.
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XVIII Encontro de Docentes da FAP

O primeiro semestre teve início
com a realização do Encontro de
Docentes da FAP. O momento já faz
parte da política de responsabilidade da
instituição no tocante à formação
continuada de seu quadro docente.
Além da busca pelo aprimoramento das
práticas docentes, a ideia central deste
momento é a de que, partindo do
confronto com os principais problemas
constatados no cotidiano dos processos

pedagógicos ao longo dos semestres, se
possa construir soluções coletivas para
tornar o processo de ensino e
aprendizagem mais inclusivo, mais
contextualizado e mais transformador.
A programação do Encontro de
Docentes do primeiro semestre de
2020 contou com vivências pedagógicas
interdisciplinares com temáticas sobre
as metodologias problematizadoras, a
pesquisa como princípio educativo e a

organização didático-cientíca.
A Prof.ª Dra. Maria de Fátima Félix
Rosar, Professora Visitante Sênior da
UEMA e coordenadora do Grupo de
Pesquisa História, Sociedade e Educação
no Brasil (HISTEDBR) de pesquisas no
Maranhão, participou do momento de
formação, compartilhando algumas
reexões sobre os modos de ver e agir
dos educadores e a interdisciplinaridade
como necessidade e como problema.

Boas Vindas às novas turmas!
Em fevereiro, a FAP promove as
boas-vindas às novas turmas de alunos.
A instituição realiza vestibular a cada
semestre para ingresso de estudantes.
E em 2020 não foi diferente!
A realização de atividades do
programa de nivelamento para os
calouros contou com palestras e
informações sobre a FAP e visitas
internas aos setores da faculdade.

Colação de Grau:
A maior Colação de Grau da História da FAP
promoveu a chegada de mais de 100
novos prossionais ao mercado de
trabalho com o diploma da única
instituição privada da região
credenciada para oferecer cursos de
graduação presenciais.
Diante de mais uma colação de
Em fevereiro, a FAP realizou o tão
esperado momento após anos de
estudos pelos alunos: a colação de grau!
A cerimônia solene foi a maior colação
de grau de sua história com formandos
dos cursos de Administração,
Pedagogia, Letras, Serviço Social e
Ciências Contábeis. O evento

grau, a FAP ca satisfeita e honrada em
ter contribuído para formação de mais
turmas, uma centena de alunos, e
parabeniza os novos bacharéis e
licenciados pela tão sonhada conquista,
desejando-lhes votos de muito sucesso.
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V Fórum de Educação do Baixo Parnaíba

No período de 28 de fevereiro a 6
de março, a FAP realizou o V Fórum de
Educação com prossionais e
estudantes da área de educação. Com o
tema “A Educação no século XXI: os
caminhos e os desaos do
conhecimento como direito humano e
social”, o Fórum objetivou incentivar e
mobilizar pesquisadores e prossionais
da educação que atuam nas áreas da
Educação Básica e Superior dos

O Profº. Dr. Casemiro Campos
(FAP-MA) foi o responsavel por uma das
conferências principais do Fórum com a
temática “Cultura, currículo e
identidade cultural: a persepctiva
contemporânea”.

A programação do Fórum de
Educação contou com conferências,
painéis, mesas-redondas, apresentação

m u n i c í p i o s d o B a i x o Pa r n a í b a
Maranhense e Alto Munim.
Outro objetivo do encontro foi
revisitar os conteúdos das áreas da
Educação Básica e da Educação
Superior, contextualizando-os a partir
dos determinantes sócio-políticos,
econômicos e culturais do Estado e
discutir as políticas educacionais
desenvolvidas nos últimos dez anos
previstas nos Planos de Educação da
região do Baixo Parnaíba, Alto Munim e

O Profº Dr. José Eustáquio Romão
(Uninove-SP) participou do evento
como conferencista discutindo sobre a
temática “Educação escolar e
cidadania”. Como Diretor Fundador do
Instituto Paulo Freire no Brasil
presenteou a instituição com uma
versão dos manuscritos da obra
“Pedagogia do oprimido”, de Paulo
Freire.
de pôsteres, comunicações orais,
relatos de experiências, reuniões
especícas e programação cultural.
As 48 (quarenta e oito) ocinas
realizadas comtemplaram temas das
áreas da administração, comunicação
social, contabilidade, educação, direito
e serviço social. As ocinas foram
coordenadas por prossionais da FAP,
Ministério público, Instituto Federal do
Ceará, Secretaria de Estado da
Educação e de representantes das

outras regiões do Estado.
O encontro buscou apontar
alternativas para a implementação de
políticas públicas educacionais,
considerando as atuais exigências
sociais e os novos paradigmas teóricometodológicos que fundamentam os
fazeres educativos. De caráter didático
e cientíco, o evento se propôs a
socializar de forma dialógica a vasta
produção de conhecimento
educacional entre os municípios.

A Profª. Dr. Selma Garrido
Pimenta (USP-SP), que já é uma das
presenças conrmadas em todas as
edições do evento, no V Fórum foi
responsável pela conferência de
encerramento, propondo reexões
s o b r e o t e m a “A f o r m a ç ã o d e
professores em tempo de
modernização e/ou precarização”.

Secretarias Municipais de Educação da
região como das cidades Chapadinha,
Codó, Vargem Grande e São Luís.
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15 anos da FAP
social é uma marca que sempre
acompanhou a FAP pelo investimento
em educação na região por meio de
ações como bolsas de estudos com
nanciamento próprio, tendo em vista
que os incentivos de caráter nacional
não são sucientes para atender a
demanda da região e oportunizar o
ingresso ao ensino superior.
Em fevereiro, a FAP completou
15 anos de sua fundação. Ao longo de
sua trajetória de sucesso tornou-se
referência e se consolida como uma
instituição de ensino superior que se
destaca pela qualidade da educação que
oferece e como única instituição
privada credenciada para ofertar cursos
presenciais.
Além disso, a responsabilidade

No dia 28, as atividades
comemorativas compreenderam a
realização de uma missa de ação de
graças celebrada e a inauguração de
placa do Prêmio Ipê Amarelo em

homenagem aos 15 anos da FAP e em
agradecimento às parcerias rmadas
em prol da efetivação de uma educação
de qualidade social.

A Pandemia da COVID-19:
A suspensão das aulas presenciais
A p a n d e m i a d a C OV I D - 1 9
demandou ações para buscar a
contenção da disseminação do
coronavírus com impactos severos na
vida das instituições de educação
superior, tendo por consequência a
suspensão total das aulas e atividades
presenciais com a publicação da
Portaria nº 343, de 17 de março de
2020, e Portaria nº 345, de 19 de março
de 2020, pelo Ministério da Educação
(MEC). As aulas foram transferidas para
a modalidade remota síncrona com uso
de diversas plataformas.
Além da publicação das
portarias mencionadas, o Conselho
Nacional de Educação publicou o
Parecer nº 5, 04 de maio de 2020, e o
MEC publicou a Portaria nº 544, de 16
de junho de 2020, que ampliou o prazo

da oferta de disciplinas remotas até 31
de dezembro e disciplinou a
possibilidade de estágio e práticas
prossionais de forma não presencial,
ainda que parcial, com aprovação de
regulamento por órgão colegiado
competente.
Com as novas adaptações

necessárias em decorrência da COVID19, o comprometimento com a
qualidade de um ensino presencial
também foi foco no período de
atividades remotas. A IES investiu em
novas abas do sistema acadêmicos já
utilizado, tendo em vista a nova
demanda, bem como todos os setores
se empenharam na resolutividade e
auxílio a alunos e professores
presencialmente na instituição, quando
possível, atendendo às medidas
sanitárias preventivas de contaminação,
e em home ofce.
Para o segundo semestre, a FAP já
trabalha em planejamento para a
realização das atividades acadêmicas
em observância às portarias do MEC e
aos decretos governamentais.

Adaptação e Superação no “novo normal”:
lives sobre pandemia e a volta as aulas
O primeiro semestre letivo foi
encerrado em meio a uma nova
realidade que impactou a forma de
ensinar e aprender de professores e
alunos. Diante de tal dinâmica a FAP,
sempre disposta a compartilhar
informações, realizou uma série de lives
durante o mês de julho com a

participação de professores, alunos e
convidados da área médica, política e
representantes da comunidade externa
para debater temas voltados para este
período atípico, como adaptação às
mídias digitais, o papel das tecnologias
neste novo processo, saúde mental e
física e questões sobre ser estudante em

tempos de pandemia e na volta às aulas.
Ao propor estes momentos de
discussão e reexão e sob a ótica de
tantos pontos de vista, a FAP se propõe
a auxiliar alunos, professores e
comunidade, orientando e estimulando
a prosseguir neste “novo normal” que
demanda reinvenção e transformação.

Cursos Oferecidos

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

DIREITO

BACHARELADO
8 SEMESTRES

BACHARELADO
10 SEMESTRES

BACHARELADO
8 SEMESTRES

ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

GESTÃO DESPORTIVA E
DE LAZER

BACHARELADO
10 SEMESTRES

TECNÓLOGO
5 SEMESTRES

LICENCIATURA
8 SEMESTRES

SERVIÇO SOCIAL

(INGLÊS)

LETRAS
(ESPANHOL)

LICENCIATURA
8 SEMESTRES

LICENCIATURA
8 SEMESTRES

BACHARELADO
8 SEMESTRES

Cursos Previstos
ENFERMAGEM

FISIOTERAPIA

BACHARELADO
10 SEMESTRES

BACHARELADO
10 SEMESTRES

