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Editorial
FAP: 14 ANOS AJUDANDO VOCÊ
A ENCONTRAR O SEU LUGAR NO MUNDO!
Um dos grandes avanços proporcionados pelas democracias liberais ao
redor do mundo foi a ruptura com a noção de origem como destino.
Rompemos com aquela velha ideia de que a maioria de nós, que nascemos
em circunstâncias difíceis, em situações de opressão e de ausência de
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direitos, estamos condenados a suportar estas circunstâncias injustas pelo
resto da vida. Uma noção perversa de resiliência, a de resiliência como
acomodação.

Tiragem: 500

A partir da ideia de que o Estado, ao menos em tese, não pode mais fazer

Profª. Ms. Raimunda Nonata Fortes Braga
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diferença entre seus cidadãos, porque somos todos e todas
intrinsecamente iguais e fazemos jus aos mesmos deveres e direitos, na
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medida de nossas desigualdades estruturais, é destravada uma
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históricas, combate à pobreza e direito ao desenvolvimento.

possibilidade de grande transformação social, reparação de desigualdades
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Ainda assim, sabemos que, na prática, a democracia tem nos deixado na
mão e colocado em xeque a fé do povo nos líderes eleitos, nas suas
instituições e na capacidade delas de produzir as oportunidades de que
todos e todas precisamos para atingirmos nossos potenciais e, com base
neles, traçarmos nossas trajetórias rumo à felicidade.
A história de 14 anos da FAP em Chapadinha, a ser comemorada no próximo
mês de fevereiro, ao longo do qual a Instituição ﬁrmou-se como uma das
melhores de ensino superior do Maranhão, constitui uma trajetória que nos
oferece a esperança de um outro tipo de resiliência: ao invés daquela
versão perversa que nos incentiva a nos conformarmos com as injustiças e
as diﬁculdades de que somos vítimas, a história da FAP e dos alunos e
alunas, egressos e egressas que passam pela Faculdade está repleta de
testemunhos de uma resiliência transformadora. Uma resiliência que, a

Profª. Fabiana Campos Silva
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partir do conhecimento profundo e socialmente responsável do nosso
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e das nossas próprias vidas como instrumento para a produção de
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contexto, da nossa realidade, nos permite apropriarmo-nos desse contexto
competências, oportunidades e, por ﬁm, de emancipação.
A Faculdade do Baixo Parnaíba acredita no potencial transformador da
educação, quando ela é construída no intuito de emancipar os sujeitos. E
acredita, também, no potencial de todos e todas que verdadeiramente

E-mail: fap@fapeduca.com.br
Site: www.fapeduca.com

desejem e se dediquem a agir criativamente na realidade em que vivem. As
atividades acadêmicas e sociais realizadas ao longo do segundo semestre

EQUIPE EDITORIAL:

de 2018 e registradas nas páginas deste boletim dão a dimensão do
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impacto e da profundidade do comprometimento da Faculdade com a
transformação da realidade social em que está inserida. Seguiremos
trabalhando cada vez mais e galgando cada vez mais passos na construção
de um ambiente educacional que sirva de solo fértil para que cada um e
cada uma encontre as competências para transformar sua vida e seu lugar
no mundo. Feliz 14 anos de FAP, e que venham muitos mais.
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AULA INAUGURAL DO CURSO DE DIREITO
DA FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA

O segundo semestre le vo de 2018
ﬁcou marcado na história da FAP e do
município de Chapadinha com a
inauguração do primeiro curso de
formação de bacharéis em Direito. O
curso nasce com a proposta de cons tuirse em um espaço de análise, produção e
socialização de conhecimentos jurídicos,
além de manter-se bem alinhado à missão
i n s t u c i o n a l d a FA P, d e f o r m a r
proﬁssionais capazes de transformar a
realidade local e de promover o acesso à
jus ça social. A inauguração contou com
uma intensa programação, que se
estendeu pelos dias 19, 20 e 21 de
setembro e marcou de maneira
signiﬁca va esse importante passo na

história do Ensino Superior do município
de Chapadinha e de toda a região do Alto
Munim e do Baixo Parnaíba.
O primeiro dia da programação foi
iniciado com uma calorosa acolhida por
parte da diretora de ensino da Ins tuição,
a professora Nony Braga, além de uma
apresentação da FAP para os novos
alunos, com a professora Francinalda
Araújo. Na mesma noite, os estudantes
puderam par cipar de uma roda de
conversa com o professor Flávio Olímpio,
coordenador do curso de Direito da FAP, a
respeito do tema “Carreiras Jurídicas:
competências e habilidades para o
exercício da proﬁssão”.
No segundo dia, a programação
con nuou com a Aula Inaugural do curso,
ministrada pelo Dr. Douglas de Melo
Mar ns, juiz da Vara de Interesses Difusos
e Cole vos de São Luís/MA. O tema
abordado, de vital importância para
aqueles e aquelas que trabalharão em
prol da construção do Sistema de Jus ça,
envolveu a questão da contribuição dos
operadores de direito para a garan a dos

direitos individuais e cole vos.
A culminância das a vidades de
inauguração do curso deu-se com a Aula
Magna, ministrada, no dia 21 de
setembro, pelo Dr. Jeﬀerson Miller Portela
e Silva, Secretário de Estado de Segurança
Pública do Maranhão. O secretário
contextualizou as demandas locais e
globais para a formação dos futuros
bacharéis em Direito e encerrou de
maneira densa e transformadora as
a vidades do evento, dando a tônica da
formação humanista, interdisciplinar e
centrada na jus ça social que a FAP
proporcionará a seus futuros e futuras
bacharéis.

FESTEJO DE NOSSA SENHORA DAS DORES 2018
A compreensão cul vada pela
Faculdade do Baixo Parnaíba a respeito do
individuo é a de que somos todos seres
mul dimensionais para os quais é
essencial manter as diferentes dimensões
de nossas vidas de maneira integrada e
harmoniosa. Portanto, o individuo
racional, social e polí co que produz e
absorve conhecimentos e se emancipa
poli camente não existe apartado de sua
dimensão espiritual. É ancorada nesta
compreensão que a Faculdade preza pela
promoção de eventos como o Festejo de
Nossa Senhora das Dores que, em 2018,

foi realizado no dia 13 de setembro.
A programação envolveu a
realização de atos de fé, iniciados com a
Caminhada Mariana, que saiu da sede da
FAP e dirigiu-se, junto aos ﬁéis, até a
Igreja de Nossa Senhora das Dores. Na
matriz, os devotos passaram a rezar a
novena de Nossa Senhora das Dores e em
s e g u i d a a s s i s ra m à C e l e b ra ç ã o
Eucarís ca. A programação, que foi
encerrada com um emocionante show de
louvor pela cantora Andréia Dutra,
representou um importante momento de
vivência da dimensão espiritual por parte

da comunidade acadêmica e que
expressou mais uma vez o compromisso
da FAP com a formação integral e
humanista dos indivíduos.

OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL
No segundo semestre, a FAP
manteve seu compromisso com a
responsabilidade social. Assim, durante
os meses de outubro e novembro a
faculdade contou com duas campanhas
de prevenção e conscien zação, a
respeito do câncer de mama e do câncer
de próstata. A par r da u lização das
cores oﬁciais das campanhas de
prevenção, rosa e azul, em camisas do
corpo docente, cartazes e adesivos
espalhados e distribuídos por toda a

OUTUBRO ROSA | NOVEMBRO AZUL
JUNTOS NA LUTA CONTRA
O CÂNCER DE MAMA E DE PRÓSTATA

faculdade ao longo dos dois meses, a
campanha dedicou-se ao obje vo de
alertar para a necessidade de realização
periódica dos exames preven vos, tanto
para mulheres, quanto para homens.
Quanto mais cedo o câncer for
iden ﬁcado, maiores as chances de cura,
de maneira que campanhas como essa
são cruciais por terem o potencial de
salvar vidas e de manter a necessidade da
prevenção e do exame bem vivos na
opinião pública e no imaginário popular.
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SEMANA NACIONAL DO LIVRO E DA BIBLIOTECA NA FAP

Entre os dias 24 e 29 de outubro de
2018 a Faculdade do Baixo Parnaíba
promoveu uma série de a vidades
relacionadas à Semana Nacional do Livro
e da Biblioteca, que envolveram toda a
comunidade a acadêmica da FAP e do
Colégio Nossa Senhora de Fá ma
(CONSEF).

A Semana segue uma diretriz
nacional, que es mula a realização
desses eventos em ins tuições de ensino
de todo o país e que tem o obje vo de
incen var a leitura e o uso da biblioteca,
colocando-a como um espaço cultural
para comunidade acadêmica e o livro
como disseminador de conhecimento.
No primeiro dia os estudantes
foram apresentados ao Portal do
Bibliotecário e receberam as instruções a
respeito de como u lizá-lo. No dia 25,
houve a exibição do documentário “Os
livros mais misteriosos do mundo”, que
representou uma grande oportunidade
para conscien zar os alunos a respeito da
importância do livro como disseminador
de informação. Ainda no dia 25, foram

realizadas as a vidades do Dia da Leitura
na FAP, com a leitura de textos a respeito
da temá ca do câncer de mama e a
divulgação da segunda edição da
campanha “Compar lhando livros: eu
leio, tu lês, nós lemos”, que promove a
troca de obras literárias entre os alunos.

I VIRADA EMPREENDEDORA
DA FACULDADE DO BAIXO PARNAÍBA
A Faculdade do Baixo Parnaíba
realizou, nos dias 8 e 9 de novembro de
2018 a sua primeira Virada
Empreendedora. Organizado pelos
acadêmicos do curso de administração, o
evento se propõe a ser um espaço de
estudo, elaboração e reﬂexão
interdisciplinar a respeito do
empreendedorismo, ao passo em que
fortalece, dissemina e fomenta uma
cultura empreendedora no contexto da
economia local.

O primeiro dia da Virada contou
com uma programação intensa e
produ va, que envolveu, desde um Talk

Show com empreendedores locais e
regionais, a oﬁcinas de temas
importantes para aqueles e aquelas que
desejam empreender ou fazê-lo de
maneira mais eﬁciente e organizada. O
talk show contou com a par cipação da
representante do SEBRAE de
Chapadinha, Talita Medeiros, com a
representante da Sala do Empreendedor,
Hilda Pontes, com a Professora Nony
Braga, Diretora de Ensino da Faculdade
do Baixo Parnaíba, o proprietário da
Brasil Tintas Maxsuel Cardoso, a
re p re s e nta nte d o S u p e r m e rca d o
Pinheirense, Eliciane Costa Pereira.
Alguns dos temas contemplados
pelas oﬁcinas foram: “O microcrédito e o
desenvolvimento econômico e social” e
“O poder do endomarke ng ”. No
segundo dia, além de uma intensa
programação cultural, incluindo um
show do DJ Heigun e o Concurso de
Paródias, o evento sediou a I Feira de

Empreendedorismo da Faculdade do
Baixo Parnaíba, reunindo diversas
empresas da região e promovendo uma
ampla troca de experiências e de
oportunidades de negócios e parcerias.

Embora esta tenha sido a sua
primeira edição, a Virada
Empreendedora já se provou um evento
essencial para o fomento do
empreendedorismo em Chapadinha,
promovendo uma visão integradora do
empreendedorismo como instrumento
de emancipação e de transformação
social.

SEMINÁRIO INTERDISCIPLINAR DE
MULTIRREFERÊNCIAS ACADÊMICAS 2018.2
Aconteceu, entre os dias 7 e 12 de
dezembro de 2018 o Seminário de
Mul rreferências Acadêmicas da
Faculdade do Baixo Paranaíba, cujo
obje vo foi promover a socialização e a
ressigniﬁcação dos conteúdos e do
processo de aprendizagem
desenvolvidos ao longo do semestre
le vo. Na ocasião, cada turma foi dividida
entre as funções de apresentação,
exposição e relatoria, oportunizando o

protagonismo das alunas e dos alunos da
FAP no processo de construção de
conhecimento e de organização de

eventos de divulgação cien ﬁca.
No Seminário, que acontece
semestralmente, as disciplinas cursadas
pelos estudantes têm seus conteúdos
u lizados para a produção de uma
ex p o s i çã o, u s u a l m e nte n o t u r n o
vesper no, seguida de apresentações de
trabalhos interdisciplinares elaborados
pelos alunos, sob orientação dos
professores.
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Este representa um momento de
abertura do processo de construção do
conhecimento à apreciação da
comunidade acadêmica, gerando um
ambiente rico em debate democrá co e
troca de saberes e experiências, dentro e
fora de sala de aula.
Marcado pela variedade de temas
presentes nas apresentações dos
discentes de cada curso, o Seminário de
Mul rreferências do segundo semestre
de 2018 foi conduzido, no primeiro dia,
pelos alunos e professores dos cursos de
Pedagogia e Letras, cujos trabalhos
ocuparam a maior parte dos turnos
vesper no e noturno. O Seminário foi
iniciado no turno vesper no, com a
exposição de trabalhos referentes ao
tema “Retratos e diálogos da teoria e
p rá c a n a fo r m a ç ã o d o c e n t e ” e
con nuou à noite, quando veram lugar
as apresentações dos trabalhos
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concernentes à temá ca “A formação
como processo emancipatório do sujeito
contemporâneo: experiências e
reﬂexões”, para o Curso de Pedagogia e “A
linguagem em tempos de
metalinguagem”, para o Curso de Letras.
O segundo dia do seminário foi
conduzido pelos alunos e professores do
curso de Administração, que brindaram a
comunidade acadêmica com uma
exposição de tema: “Inteligência
co m p e va , i n ova çã o, ge ra çã o e
negócios” ao longo da tarde e, em
seguida, passaram às apresentações
voltadas ao tema: “A essência da
Administração e a variabilidade de sua
aplicação no mundo moderno”.
O terceiro dia foi ocupado pelos
trabalhos dos alunos e professores do
Curso de Ciências Contábeis, e incluiu
uma rica exposição cujo tema foi: “A
formação do proﬁssional contábil no
contexto norma vo”, seguida das
apresentações dos das turmas de cada
período, organizadas em torno do tema
“A formação do proﬁssional contábil em
um contexto norma vo
comportamental”.
O seminário foi concluído com a
par cipação dos alunos e professores do
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curso de Serviço Social, que montaram a
exposição in tulada “Olhares
acadêmicos sobre as expressões da
q u e s t ã o s o c i a l ”, e q u e d e r a m
prosseguimento à programação com as
apresentações ligadas ao tema “A
formação proﬁssional como movimentos

de lutas e conquistas de direitos”.
Por mais um semestre, através do
Seminário de Mul rreferência, a FAP
mantém sua ﬁdelidade perante sua
missão ins tucional, oportunizando a
seus alunos e alunas o protagonismo na
construção de conhecimentos
interdisciplinares, amparados nas
realidades concretas de cada um e no
contexto social local, gerando sujeitos
capazes tanto de produzirem a própria
emancipação quanto de emanciparem o
contexto ao seu redor.

UMA HISTÓRIA DE 14 ANOS EMANCIPANDO
SUJEITOS PELA EDUCAÇÃO
Há 14 anos nascia o Ins tuto
Superior das Ciências da Educação do
Baixo Parnaíba (ISCDE), ins tuição
man da pelo CRESU (Centro Regional de
Ensino Superior Arno Kreutz), que viria a
dar origem à Faculdade do Baixo
Parnaíba, hoje em dia consolidada como
uma das melhores ins tuições de ensino
superior do estado do Maranhão.
Se inicialmente a Ins tuição se
dedicava aos cursos de licenciatura, para
a formação de professores das áreas da
Pedagogia e de Letras, aderindo com
ﬁdelidade à sua missão de suprir a
demanda das maiores carências da região
do Baixo Parnaíba, dentre as quais a
educação, hoje a FAP chega aos seus 14
anos de história como uma faculdade
apta a formar não apenas licenciados,
mas bacharéis das mais diversas áreas
das Ciências Sociais e Humanas.
Atualmente são nove cursos de
g ra d u a ç ã o , e n t r e l i c e n c i a t u ra e

bacharelado, incluindo Ciências
Contábeis, Pedagogia, Gestão Despor va
e Lazer, Engenharia de Produção,
Administração, Serviço Social, Letras
(Português, Inglês e Espanhol) e o mais
recente de todos, inaugurado no segundo
semestre de 2018: o curso de Direito,
tornando a FAP a primeira ins tuição da
região a se habilitar para formar

bacharéis em Direito. O curso já nasce
acreditado e superando expecta vas: já
foi autorizado pelo MEC com a nota 4,
deixando-o a um passo da nota máxima e

no caminho da absoluta excelência em
ensino jurídico.
As a vidades ensino, pesquisa e
extensão da Faculdade do Baixo Parnaíba,
para além do efeito transformador que
vêm produzindo nas vidas de seus alunos
egressos, têm deixado uma marca
deﬁni va de transformação social no
município de Chapadinha e de toda a
região do Alto Munim e Baixo Parnaíba.
Através do profundo conhecimento do
contexto social, polí co e econômico
local e regional, e do uso desse
c o n h e c i m e n t o c o m o fe r ra m e n t a
formação de proﬁssionais da educação e
de bacharéis, a FAP vem formando
proﬁssionais capazes de produzir
transformações, não apenas em suas
próprias circunstâncias mas também nas
suas comunidades, gerando um efeito
reprodutor dos processos de
emancipação duradoura e sustentável
pela via da educação.
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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
EDUCAÇÃO FÍSICA

ENFERMAGEM

BACHARELADO
8 SEMESTRES

BACHARELADO
10 SEMESTRES

