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CRESCENDO JUNTO COM O
BAIXO PARNAÍBA

GRANDES MARCOS DA HISTÓRIA
DA FAP

Há 15 anos construindo o Ensino 

Superior de Qualidade na Região 

do Baixo Parnaíba!



Edição Especial

“Ensinar é um exercício de imortalidade. Porque, de alguma 

forma, continuaremos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a 

ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não 

morre jamais...” Rubem Alves.

A Faculdade do Baixo Parnaíba desde a sua fundação, em 28 de 

fevereiro de 2005, teve um propósito bem claro, expresso já em 

seu nome. Ela foi feita por e para o Baixo Parnaíba. Aqui estão e 

sempre estarão suas raízes, não importa a que altos vôos se 

proponha ou proponha a seus alunos, professores e gestores. Se 

dentre os princípios fundamentais de seu projeto pedagógico, ao 

lado da interdisciplinaridade, da flexibilidade e da articulação 

teoria-prática, está a contextualização, esta instituição não 

poderia existir de outra forma, que não profundamente integrada 

às questões e as demandas mais urgentes da comunidade e do 

contexto onde está inserida. Não obstante uma instituição de 

ensino privada, a FAP entende que educação não é mercadoria, 

mas sim direito, porque sua função é emancipar as pessoas e suas 

comunidades, rumo a uma vida com dignidade, justiça e 

felicidade.  

Assim, poucas atividades ocupam uma posição tão central na 

formação de uma sociedade quanto a de ensinar. Porque, assim 

como disse Rubem Alves, poucas atividades tem como seu 

pressuposto fundamental, deixar uma marca duradoura naqueles 

a quem atendem. Por isso, a importância de valorizar a 

singularidade de todos e todas que trabalham na educação. Não se 

obtém tais efeitos duradouros, não se constrói conhecimento 

longevo, independente e emancipador, sem compartilhar parte de 

si e de seu mundo. 

Por isso mesmo, feliz da sociedade que valoriza suas instituições 

de ensino. A Educação é a primeira fronteira de defesa da 

democracia. E, não por acaso, é alvo constante de vis e 

autoritários ataques. Para governos corruptos e autoritários ao 

longo da História, foi sempre prioritário doutrinar a educação e 

suprimir a diversidade de pensamento e a riqueza da investigação 

científica séria, comprometida e livre. Perseguir aqueles que 

levam conhecimento aonde impera o senso comum, que levam 

perspectivas plurais aonde velhas visões distorcidas perpetuam 

abusos e preconceitos. Aqueles que, mediando o processo de 

construção do conhecimento, tornam alunos, antes expectadores 

passivos das injustiças no mundo ao redor, em protagonistas na 

escrita de uma nova história para suas próprias vidas e as de suas 

comunidades. A FAP segue rumo aos próximos anos, crescendo 

forte e altiva, movida pelo mesmo propósito desde o dia um: 

revolucionar a realidade daqueles que estão ao nosso redor.  Vida 

longa e liberdade a quem faz educação. 

Editorial
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Nascida como Instituto 

Supe r i o r  de  C i ênc i a s  da 

Educação do Baixo Parnaíba 

(ISCDE), a Faculdade do Baixo 

Parnaíba (FAP), originalmente 

tinha a missão de oferecer 

cursos de licenciatura, como 

Letras e Pedagogia. Neste 

espírito, ao longo desses 15 

anos contribuiu de maneira 

revolucionária com a educação 

no Baixo Parnaíba, formando 

grande parte dos professores da 

educação básica do município de 

Chapadinha. Mas a FAP não 

parou por aí. Tão logo ficou claro 

q u e  a  d e m a n d a  p e l o 

desenvolvimento da região era 

emperrada pela ausência de 

profissionais qualificados em 

outras áreas além da educação, 

a FAP cresceu e expandiu sua 

oferta de cursos, conquistando a 

autorização e o reconhecimento 

do Ministério da Educação para 

uma gama de cursos, tanto das 

l i cenc ia turas  quanto  dos 

b a c h a r e l a d o s .  O f e r e c e , 

atualmente, os cursos de Letras, 

Pedagogia, Administração, 

Ciências Contábeis, Serviço 

Social, Gestão do Lazer e 

D e s p o r t o  ( t e c n ó l o g o ) , 

Engenharia de Produção e 

Direito. Agora, prepara-se para 

enveredar pelos cursos da 

saúde ,  t o rnando-se  uma 

i n s t i t u i ç ã o  d e  v o c a ç ã o 

mult i facetada e uma das 

principais instituições de ensino 

s u p e r i o r  d o  e s t a d o  d o 

Maranhão. 

15 anos da Faculdade do Baixo Parnaíba

CRESCENDO JUNTO COM O BAIXO PARNAÍBA



Auridéia Moraes
Professora do Curso de Letras e mestranda em Educação

Quando cheguei à Fap, em 2007, a minha expectativa era apenas Cursar 

Letras e me tornar professora de português. Eu tinha visão limitada, pois era 

oriunda de  escola pública, e muito deficitária, e por isso não acreditava que eu 

poderia ir além. No entanto, a Fap acreditou em mim e fez também que eu 

acreditasse. Logo fiz a Especialização, depois Pedagogia e, agora, o Mestrado em 

Educação. Todo esse trajeto aqui mesmo na Fap. Hoje sou professora da 

Educação Básica e do Ensino Superior. No entanto, ressalto que não  me tornei apenas professora, 

mas um ser humano melhor; que acredita no poder de transformação no processo educativo; que 

consegue enxergar o aluno para além da sala de aula; que sente gratidão quando vê as 

aprendizagens dos alunos acontecerem. E isso tudo é possível porque a Fap estimula o nosso 

crescimento, acredita e investe na potência dos seus alunos. Então, só posso dizer: meu muito 

obrigada, Fap!

Fabiana Campos
Pedagoga e Secretária Acadêmica da FAP

No dia 28 de fevereiro do ano de 2005 ingressei na FAP pelo curso Normal 

Superior-Ensino Fundamental, que em seguida transformou-se Pedagogia. 

Momento único para os chapadinhenses naquela época, que não dispunham de 

condições financeiras para irem para fora cursar uma graduação. A FAP chegou 

em Chapadinha através da professora Nony, com o intuito de transformar em 

realidade o nosso sonho de ingressar no nível superior. No mês de outubro do ano 

de 2007 comecei o estágio para trabalhar na Instituição, pois precisava de emprego para pagar 

minha Faculdade, já que minha família dispunha de poucas condições financeiras. Pedi um emprego 

à professora Nony e a mesma pediu que eu fizesse o processo seletivo. Após aprovada, iniciei no dia 

seguinte.
Trabalhei na Biblioteca, como secretária de curso, secretária da direção e desde 2010, sou a 

secretária Acadêmica da IES. Ao longo desse percurso, palavras jamais serão suficientes para 

descrever o quanto cresci, pessoalmente e profissionalmente. Estive na FAP por praticamente 

metade da minha vida. Em 2019 ingressei através da FAP, no Mestrado Interinstitucional em 

Educação, constituindo, mais uma vez, uma oportunidade ímpar em minha vida.
Quando me perguntam o que a FAP mudou em minha vida, eu respondo claramente que ela 

transformou meus sonhos em realidade. Entrei como uma menina, inexperiente, sem 

conhecimento algum do mercado de trabalho e das responsabilidades que a vida nos exige, e hoje 

sou uma mulher, mãe, dona de casa, profissional e estudante. Como dou conta? Porque passei 15 

anos aprendendo diariamente com meus colegas de aula, na época bem mais velhos que eu, com 

meus colegas de trabalho e suas experiências e, em especial, com a professora Nony, que acreditou 

em meu potencial e ainda continua acreditando e me dando desafios constantemente. É a ela meu 

muito obrigada.

A Faculdade do Baixo Parnaíba acredita que instituições são mais do que muros, paredes e 

estruturas físicas. Instituições são, sobretudo, as pessoas que a constroem, reconstroem e que são 

transformadas umas pelas outras no curso de sua história.  Não seria possível contar uma história 

de 15 anos, se não pelo depoimento daqueles e daquelas que, de uma maneira ou de outra, 

escreveram e protagonizaram essa história. 

VIDAS TRANSFORMADAS PELA EDUCAÇÃO
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Cristiane Ricardo da Silva
Pedagoga e Secretária do Curso de Pedagogia e Letras

Com coração cheio de gratidão e muito orgulho, comemoro junto com a 

família FAP os 15 anos de sua existência. Há exatos quinze anos faço parte desta 

casa. Dia 28 de fevereiro de 2005 entrava nesta IES como aluna da primeira 

turma do curso de Ensino Superior da Educação Infantil, hoje Pedagogia. Em 

2008 entrei como estagiária na coordenação dos cursos de Pedagogia e Letras, 

onde estou até a presente data. Quanta honra!
Nesta casa tive a oportunidade de cursar o ensino superior e a primeira oportunidade de trabalho. 

Há 15 anos a Faculdade do Baixo Parnaíba oportuniza às famílias de Chapadinha e região a busca 

por um futuro melhor, ofertando ensino de qualidade e promovendo ações que visam a melhoria de 

nossa região. Obrigada FAP, por fazer parte de sua história! Obrigada, professora Nony Braga, pela 

oportunidade de nos tornarmos melhores a cada dia, pelo abraço carinhoso, pelas palavras 

motivadoras vindas na hora exata, de uma mãe, amiga de todas horas.   

Amélia Almeida
Ex-professora e membro da CPA

Acredito que muita gente duvidava que a FAP chegasse aonde   chegou e 

ainda chegará. Não eram comuns faculdades no interior  do nosso Estado, mas 

nós desbravamos caminhos os quais depois foram seguidos por outros. Acreditei 

na FAP e me tornei fruto dela cursando pós- graduação. Como profissional dei a 

minha contribuição, período que me proporcionou muita aprendizagem, e mesmo 

depois continuo sendo uma admiradora da instituição. 

15 anos da Faculdade do Baixo Parnaíba

Janaína Mascarenhas
Pedagoga e Secretária da Direção de Ensino da FAP

Estudei e atualmente trabalho na Faculdade do Baixo Parnaíba. Quando 
pensei em fazer uma graduação, a primeira coisa que veio na cabeça foi escolher 
uma Faculdade na qual eu tivesse certeza que receberia meu diploma, uma 
Instituição séria, que tivesse compromisso, e foi isso que eu encontrei aqui. 
Escolhi a FAP porque tive referências da minha mãe e tia que também são 
formadas por essa Instituição. A FAP trouxe para Chapadinha e toda região do 

Baixo Parnaíba a realização de sonhos: é maravilhoso você ver seu filho(a) formada por uma 
Instituição idônea. Trabalhar aqui é aprender todos os dias. Agradeço a Professora Nony Braga pela 
oportunidade de fazer parte dessa família e pelo crescimento profissional que estou adquirindo.

Higor Heider
Egresso, Servidor Público e Empresário

Como defensor da educação, sou um admirador do trabalho realizado pela 
Faculdade do Baixo Parnaíba nestes 15 anos. Me orgulha ser egresso de uma 
instituição que colabora para melhorar a capacitação dos profissionais de várias 
áreas, mas muito especialmente a dos educadores da nossa região.
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SEMANAS ACADÊMICAS 

As Semanas Acadêmicas também integram o rol dos eventos de grande impacto realizados pela 

Faculdade do Baixo Parnaíba. Propiciam a oportunidade aos alunos de graduação de vivenciarem 

suas primeiras experiências enquanto participantes e organizadores de eventos de natureza 

acadêmica, servindo como verdadeiros celeiros de novos pesquisadores e pesquisadoras. 

GRANDES MARCOS DA HISTÓRIA DA FAP

FÓRUNS DE EDUCAÇÃO

Desde sua fundação, a Faculdade do Baixo Parnaíba tem estado dedicada a entregar uma 
experiência acadêmica integral, não só para a comunidade interna como para a população que 
a circunda. Acreditamos que o ensino contextualizado, a pesquisa como princípio educativo e a 
extensão, enquanto articulação com a comunidade, perfazem o tripé que deve sustentar uma 
educação superior de qualidade e verdadeiramente emancipadora. Assim, ao longo de nossa 
história, são muitos os eventos e projetos que movimentaram tanto a comunidade interna 
quanto a externa da Instituição e que passaram a integrar a agenda de eventos do Baixo 
Parnaíba.    

Os Fóruns de Educação, cuja quinta edição acontecerá em 2020, a partir de 28 de fevereiro, desde 
2007, quando foi realizada a primeira edição, representam momentos ricos de debate sério e 
aprofundado dos temas prementes da educação, desde a didática até a formulação de políticas 
públicas. São discussões transversais, mediadas por grandes nomes da academia de renome 
regional e nacional e que contribuem de maneira decisiva para transformar o Baixo Parnaíba pela 
educação.

Beto Dantas
Engenheiro Civil

Comemorar os 15 anos de fundação da FAP e ter participado dessa história 

desde o princípio é motivo de orgulho para todos nós. Chapadinha e região foram 

contempladas com uma educação de qualidade sem a necessidade dos grandes 

deslocamentos e despesas que por vezes interromperam sonhos dos que aqui 

residem. O fato de permanecer no conforto de seu lar, convivendo com sua família 

e comunidade e receber uma educação de alto nível são grandes conquistas. 

Parabenizo a coragem e pioneirismo dessa grande mulher e educadora,  Nony 

Braga,  sempre vigilante, atenta às transformações e sedenta por qualidade e estrutura. Desejo 

que muitas outras conquistas  abrilhantem ainda mais essa história vitoriosa. Parabéns!



SEMINÁRIOS DE MULTIRREFERÊNCIAS ACADÊMICAS

O compromisso da Faculdade do Baixo Parnaíba com o conhecimento interdisciplinar e 

contextualizado é garantido através de diretrizes concretas de seu Projeto Pedagógico Institucional. 

Por isso, há anos, o momento de culminância dos semestres letivos é representado pelo Seminário 

de Multirreferências Acadêmicas, no qual os conteúdos das disciplinas são articulados pelos alunos 

em torno de temas transversais da atualidade, e expostos com rigor científico, proporcionando aos 

alunos e alunas uma necessária iniciação na vivência da produção acadêmica. 

FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS DORES 

A FAP compreende o ser humano enquanto indivíduo integral e que, portanto, se necessita de uma 

formação atenta a suas dimensões existencial e intelectual, o mesmo é verdade para a sua 

dimensão espiritual. Sempre de maneira democrática e pautada pelo ecumenismo e pelo respeito à 

diversidade de crenças, a Faculdade proporciona aos alunos e alunas que se sintam impelidos pela 

fé, a possibilidade de vivenciá-la e compreendê-la como parte de sua formação. 

SEMINÁRIOS DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO E
SEMANAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

O acompanhamento integral oferecido pela Faculdade do Baixo Parnaíba aos seus alunos e alunas 

ao longo de sua história, foi se concretizando nos calendários acadêmicos semestrais, na forma das 

atividades formativas propostas, que contribuem grandemente para o aprofundamento do corpo 

discente. A partir dos Seminários de Trabalho de Conclusão de Curso, foi possível  superar as 
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PRESTES A COMPLETAR 15 ANOS DE HISTÓRIA, A FAP CELEBRA OS DEZ ANOS
DE FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA DE SUA HISTÓRIA

Em dezembro de 2019, a Faculdade do Baixo Parnaíba atingiu um marco temporal importante: 

comemorou os 10 anos de formatura de sua primeira turma de pedagogos e pedagogas.

A noite foi marcada pelas lembranças da formatura, realizada há 10 anos, dos colegas que se foram, 

dos ex-professores (muitos deles presentes) e da contribuição destes profissionais à comunidade 

na última década. 

“É nossa felicidade saber que em todas as escolas deste município, da zona urbana ou rural, tem um 

pedagogo ou uma pedagoga formada na Faculdade do Baixo Parnaíba”, comemorou a diretora de 

Ensino da FAP, professora Nony Braga. 

Desde a primeira turma, cerca de mil pessoas já se graduaram em Pedagogia pela FAP e contribuem 

para a construção de uma educação emancipadora nesta e em outras regiões do estado. Ao longo 

destes 15 anos, a Faculdade do Baixo Parnaíba lançou no mercado de trabalho milhares de 

profissionais qualificados, entre bacharéis e licenciados, promovendo uma verdadeira revolução na 

região do Baixo Parnaíba, outrora marcada pela ausência de profissionais formados. 

Cursos Oferecidos

Cursos Previstos

BACHARELADO
8 SEMESTRES

LICENCIATURA
8 SEMESTRES

GESTÃO DESPORTIVA E 
DE LAZER

TECNÓLOGO
5 SEMESTRES

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

BACHARELADO
8 SEMESTRES

SERVIÇO SOCIAL

BACHARELADO

8 SEMESTRES
LICENCIATURA

8 SEMESTRES

LETRAS

(ESPANHOL)

LICENCIATURA

8 SEMESTRES

(INGLÊS)

ENGENHARIA DE
PRODUÇÃO

BACHARELADO
10 SEMESTRES

BACHARELADO
10 SEMESTRES

DIREITO

BACHARELADO
10 SEMESTRES

ENFERMAGEM
BACHARELADO
10 SEMESTRES

FISIOTERAPIA
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