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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Nosúltimosanos,desdeasegundametadedoséculoXX,tem-sediscutidoopapel
da educação frente à necessidade da formação do sujeito para sua inserção no
mundo do trabalho, cada vez mais competitivo, exigente, tecnológico e

Enviesugestõesoucríticas:

globalizado. Essa acentuada preocupação, em contrapartida, coloca a formação

fap@fapeduca.com.br

socialoucidadãemsegundoplano,ouafragiliza,conformeseobservanomodelo

9834711955

socioeconômico vigente. De acordo com esse modelo, o desenvolvimento da
sociedadeedaeconomiadopaíspassaporumacrescenteproﬁssionalizaçãodo
homem,emoutraspalavras,porumaqualiﬁcaçãoparaotrabalho,paraexerceras
múltiplastarefasqueseapresentam.Entretanto,essaqualiﬁcação,àluzdeuma
consistente teoria pedagógica que valoriza o homem na formação de sua
identidadeindividualecoletiva,devesercompreendidacomomaisumnovoesutil
mecanismodeassujeitamentodoqualohomeméummeroexecutordoprocesso
deprodução,alienado,semposicionamentocríticoeautonomia,quesustentaa
estruturacapitalista.
A LDB (Lei n. 9.394/96) equilibra a questão ao conceber, em seu artigo 22, a
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ﬁnalidade da educação na formação do sujeito: preparar para o exercício da
cidadania, para a inserção no trabalho e prosseguimento dos estudos. Embora
explícita, a legislação educacional ainda não possibilitou, na prática escolar, um
tratamento metodológico adequado a essas aspirações. Os professores, muito
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pressionadospelademandaatual,ressentem-sedascondiçõesnecessáriasparao
desenvolvimentodoprojetosocialdepositadonaescolae,porisso,muitasvezes,
adotamdeterminadaspráticasquepoucocontribuemparaaformaçãointegraldo
sujeitoaprendiz.
Nessecontexto,ofortalecimentodacidadaniaedoprocessodemocráticoemum
paíspassapelainstituiçãoescolar.Aescoladeveser,alémdepromotoradacultura
produzidapelahumanidade,detentoradosvaloreséticosemoraisqueregemo
tecidosocial.Assim,odireitoaotrabalhoéumprincípioeducativoquenorteiasua
ação,poiséatravésdotrabalhoqueohomemserealizacomoserqueagesobreo
mundo e que dele necessita para suprir suas necessidades básicas de sustento.
Entretanto,essamesmainstituiçãodevemantersempreumacríticaàingerênciado
mercadonadeﬁniçãodaformaçãodonovotrabalhadordestaépoca,paraquese
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Portanto, é nesse cenário complexo que os proﬁssionais da educação precisam
reﬂetirsobresuapráticaecompreenderasimplicaçõesdosinteresses,porvezes,
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conﬂituososdasociedadeedomercadonoidealdohomemedotrabalhador.A
funçãoprecípuadaescolaéprepararohomemparaviveremsociedade,torná-lo
consciente de seus direitos e deveres, ou seja, cidadão; enquanto o mercado
necessita,apenas,demãodeobrapreparada,ouespecializada,paraatenderaos
novos patamares de produção de bens e serviço mais soﬁsticados
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tecnologicamente.Somenteaescolaécapazdeproporumprojetodeeducação

Site:www.fapeduca.com.br

emancipatório que concilie, harmoniosamente, a formação humana com a
necessáriapreparaçãoparaotrabalho.
EquipeGestoradaFaculdadedoBaixoParnaíba
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CENTRO DE CONCILIAÇÃO É
INSTALADO EM CHAPADINHA
Foiinstaladonestaterça-feira(02),na

agendados gratuitamente através do

dosmaisde10.200atosjudiciaiseste

FaculdadedoBaixoParnaíba(FAP),o

Telejudiciário(08007071581)oupela

ano-entredecisões,despachosejul-

CentrodeConciliaçãodeChapadinha

internet,noPortaldoJudiciário.

gamentos‒,oqueprejudicaagarantia

(250 km de São Luís), que receberá
demandas judiciais ou préprocessuais, passíveis de solução por
meiodeacordo.OCentrofoientregue
pelopresidentedoNúcleoPermanente de Métodos Consensuais de SoluçãodeConﬂitosdoTJMA,desembargador José Luiz Almeida, que representouapresidentedoTJMA,desembargadora Cleonice Freire; o coorde-

Na ocasião, o desembargador José
Luiz Almeida ressaltou os benefícios
queoscentroseapolíticadeconciliaçãotrazemàcomunidade,anteapossibilidade de resolver conﬂitos por
meiodanegociação,entendendoser
esseocaminhoparaqueoJudiciário
possa acompanhar e atender a crescentedemandasocial.

nador,juizAlexandreAbreueojuizda
1ªVaradacomarca,CristianoSimas.
Comesse,sobepara16onúmerode
centros de conciliação no Maranhão.
EmSãoLuís,estãoemfuncionamento
no Fórum Des. Sarney Costa, Uniceu-

deumajustiçacélereconformeéalmejada.

A conciliação se mostra
como uma forma de
diminuir signicativamente a judicialização
processual, já que as
pendências podem ser
resolvidas previamente
perante o Centro de
Conciliação”.
JuizCristianoSimas



Por mais que os juízes
trabalhem, sempre ca a
impressão de que há mais
a ser feito, e a conciliação é uma importante
ferramenta de auxílio”.
Des.JoséLuizAlmeida

maIeII,Centro(RuadoEgito),FACAM
e UNDB. No interior do Estado, tam-

O juiz Cristiano Simas destacou o

bém funcionam em Imperatriz (3),

aumento da demanda processual na

Caxias (2), Bacabal (2), Balsas (1)e

comarca de Chapadinha, informando

Timon(1).Osatendimentospodemser

queapenasna1ªVarajáforamproferi-

Em 2014 já foram distribuídos quase
4.500 novos processos na comarca,
commaisdequatromiljulgados.
CONCILIADORES - Na ocasião, um
grupo de 44 servidores do Fórum de
Chapadinha e alunos da FAP, que
foramtreinadospeloTJMA,receberam
certiﬁcadodeconciliadoresparaatuar
juntoaoCentro.Conformeaparceria
ﬁrmadaentreoTribunaleaFaculdade,
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caberáàinstituiçãoselecionaroscon-

dos centros é funcionar como uma

dades de utilização dos serviços do

ciliadoresedisponibilizarainfraestru-

porta a mais para o cidadão resolver

CentrodeConciliação.

turaparafuncionamentodaunidade.

demandas, como conﬂitos envolven-

O TJMA é responsável por formar os

dodireitodoconsumidoredireitode

conciliadores,disponibilizarosistema

família,tornandoaJustiçamaiscélere

de agendamento de audiências e

edesafogandooJudiciário.

homologar judicialmente os acordos

Apósainstalaçãodanovaunidade,os

GustavoDias;alémderepresentantes

quevieremaserﬁrmadosnocentro.

magistradossereuniramcomadvoga-

doMunicípio,daCâmaradeVereado-

dos,membrosdasociedadecivileda

res e de instituições parceiras como

imprensalocalparaesclarecerdúvidas

BancodoBrasil,CaixaEconômicaFede-

sobreofuncionamentoeaspossibili-

raleCaema.

MAIS RÁPIDO ‒ O coordenador do
Núcleo de Solução de Conﬂitos, juiz
AlexandreAbreu,dissequeoobjetivo

Tambémparticiparamdainauguração
doCentro,ojuizMárioMesquitaReis
(2ªVara);ajuízaLilianaBouéres(Vara
Trabalhista); o promotor de Justiça

Nosso objetivo é formar prossionais articulados com a realidade
social, por isso apoiamos a política de pacicação por meio do diálogo, que contribui para uma sociedade mais solidária e fraterna”.
ProfªNonyBraga

CURSOSPREVISTOSPARA2015:

NOSSOSCURSOS:

ADMINISTRAÇÃO

LETRAS

PEDAGOGIA

BACHARELADO
8SEMESTRES

LICENCIATURA
8SEMESTRES

LICENCIATURA
7SEMESTRES

CIÊNCIASCONTÁBEIS

SISTEMASDEINFORMAÇÃO

DIREITO

BACHARELADO|8SEMESTRES

BACHARELADO|7SEMESTRES

BACHARELADO
10SEMESTRES

GESTÃODESPORTIVAEDELAZER

SERVIÇOSOCIAL

TECNOLÓGICO|5SEMESTRES

BACHARELADO|7SEMESTRES

ALFABETIZAÇÃOELETRAMENTO|DOCÊNCIADOENSINOSUPERIOR|GESTÃOESUPERVISÃOEDUCACIONAL|PSICOLINGUÍSTICA
PSICOPEDAGOGIA|DIREITOEDUCACIONAL|SAÚDEPÚBLICA|ACUPUNTURA|MASSOTERAPIA

O conhecimento

COLÉGIONOSSA
SENHORADEFÁTIMA

faz a diferença
www.colegioconsef.com.br
Av.AtalibaVieiradeAlmeida,1452-Centro|Chapadinha-MA|www.fapeduca.com.br

3471.1955
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PEDALANDO COM A FAP
AFaculdadedoBaixoParnaíbaprepa-

comunidade externa (estudantes de

ra-se para comemorar, em 2015, 10

educação básica, proﬁssionais da

anos de sua criação. Como parte das

educação do município de Chapadi-

atividadescomemorativas,aFAPreali-

nha,doBaixoParnaíbaedemaiscida-

zouemdezembrode2013ejulhode

dãos).

2014o“CIRCUITOPEDALANDOCOMA

Osparticipantespercorreramdebici-

FAP” com o objetivo de sensibilizar a

cleta as principais ruas do centro da

sociedade chapadinhense a adotar

cidade e concorreram ao sorteio de

ações de prevenção relacionadas à

prêmios.Outrasediçõesdo“CIRCUITO

saúdefísicaemental.

PEDALANDOCOMAFAP”estãoprevis-

O evento contou com a participação

tasparaseremrealizadas.

dacomunidadeacadêmica(proﬁssio-

Texto:FrancinaldaAraújoeSilva

nais, estudantes e funcionários) e

DIA DE LEITURA NA FAP

A Faculdade do Baixo Parnaíba ‒ FAP

vo principal de promover momentos

adicionouaoseucalendárioacadêmi-

de leitura compartilhada com toda

co,oDiadaLeitura,realizadoumavez

comunidade acadêmica da FAP e do

aomês.Oeventocontacomapartici-

Colégio Nossa Senhora de Fátima

pação de professores, funcionários e

(CONSEF), com posterior discussão

alunos que protagonizam momentos

sobretemasvariados.

dereﬂexãoparaoambienteacadêmico,pormeiodaleitura.

Aleituratransformaeampliaosconhecimentos,contribuiparaocrescimento

AiniciativaestávinculadaaoProjetode

intelectual e promove a socialização

Extensão“Lendoeescrevendonasruas

entreosindivíduos.

ebairrosdeChapadinha”,comoobjeti-

Texto:KarlaMyllenadeAquinoGomes
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PROFAP
PROGRAMADEBOLSASDAFACULDADEDOBAIXOPARNAÍBA

PROUNI, FIES E PROFAP: a oportunidade
de realizar o sonho do Ensino Superior.
O Programa Universidade para

onaoscandidatosatravésdoExame

100% do valor da mensalidade.

Todos(PROUNI),oFundodeFinanci-

NacionaldoEnsinoMédio(ENEM).

Inscrições e maiores informações

amentoEstudantil(FIES)eoProgramadeBolsasdaFaculdadedoBaixo
Parnaíba(PROFAP),sãograndesoportunidadesparaquemalmejaingressaremumcursosuperior.
Visandocriarcondiçõesdeacessoao
ensino superior a estudantes oriundos, em sua maioria, das camadas
populares ou de estratos da classe
médiaquenãodispõemderecursos
paraassumiroscustosdeumaInsti-

Paraconcorreraumavaga,ocandidatodeveﬁcaratentoaosprazosde

podemserencontradasnosite:sisﬁesportal.mec.gov.br

inscrição,edevetambémterobtido

PROFAP ‒ Ao criar o Programa de

a nota mínima de 450 pontos na

BolsasdaFaculdadedoBaixoParnaí-

média das provas e nota acima de

ba, a IES busca oferecer mais uma

zeronaredação.

possibilidade para quem quer estu-

OProgramaoferecebolsasparciaise
integrais para os cursos de graduação.ParasabermaissobreoPROUNI
acesse:siteprouni.mec.gov.br

dar. Com o PROFAP são oferecidas
bolsasparciaiseintegraisaestudantesdagraduação.
ParaserbeneﬁciadopeloProgramao
estudantedeveatenderaosrequisi-

tuiçãodeEnsinoSuperior(IES)priva-

FIES‒NessePrograma,oestudante

daéquesurgemoPROUNI,FIESeo

que já deve estar matriculado em

PROFAP, programas com o mesmo

uma IES pode recorrer ao ﬁnancia-

objetivo, mas com características

mento,desdequeoseucursotenha

distintas. Por isso conheça melhor

avaliaçãopositivapeloMinistérioda

cadaumdeles!

Educação, e a Faculdade do Baixo

Fiqueatentoenãopercaasoportuni-

Parnaíba tem o reconhecimento do

dadesquevocêtemdeconstruirum

MEC nos seus três cursos: Adminis-

futuromelhor,comPROUNI,FIESeo

tração,LetrasePedagogia.

PROFAP, você pode realizar o seu

PROUNI ‒ Dirigido aos estudantes
egressos do ensino médio da rede
públicaouderedeparticularnacondição de bolsistas integrais, com

AtaxadejurosdoFIESéde3,4%ao

rendafamiliarpercapitadeatétrês

ano,umadasmenoresdomercado,e

saláriosmínimos,oProgramaseleci-

oestudantepodeﬁnanciarde50%a

tos estabelecidos pelo edital, que é
publicadonosmuraisdaFAPetambémdivulgadonosite:www.fapeduca.com.br

sonho!
Texto:JhonnySilvaGomes
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IV FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO BAIXO PARNAÍBA
O IV FÓRUM DE EDUCAÇÃO DO

AFAP,pormeiodoFórum,fomenta

tendeusocializardeformadialógica

BAIXOPARNAÍBA,realizadonoperío-

essa discussão em parceria com os

a vasta produção de conhecimento

dode19a22defevereirode2014,no

órgãos governamentais, não-

educacional entre os municípios,

municípiodeChapadinha,queteve

governamentaisecommaisde1.500

divulgandooconhecimentohistori-

c o m o  t e m a  E D U C A Ç Ã O  E

participantesdoeventoentreproﬁs-

camentesistematizadoediscutindo

TRABALHO: compromisso e respon-

sionais e estudantes que atuam no

questões relacionadas ao ensino,

sabilidadedaescolacomaformação

meioeducacionaldoestadoemuni-

pesquisa e extensão, aprofundando

social e proﬁssional dos sujeitos, foi

cípios da região, objetivando revisi-

o debate e apontando propostas

organizadopelaFaculdadedoBaixo

tarosconteúdosdasáreasdaEduca-

didático-metodológicasparaosiste-

Parnaíba(FAP).

ção Básica e da Educação Superior,

ma educacional. Pretendeu, tam-

contextualizando-os a partir dos

bém, discutir as políticas educacio-

determinantes sócio-políticos, eco-

nais desenvolvidas nos últimos dez

nômicos e culturais do Estado, bus-

anosprevistasnosPlanosdeEduca-

cando apontar alternativas para a

çãodaregiãodoBaixoParnaíba,Alto

implementaçãodepolíticaspúblicas

MunimeoutrasregiõesdoEstado.

No evento discutiu-se as necessidadeseosnovosrumosdaeducaçãona
Região do Baixo Parnaíba nas áreas
deEducaçãoBásicaeEducaçãoSuperior face às mudanças ocasionadas
pela economia transnacional que
vem tomando primazia nos países
ricose,consequentemente,inﬂuenciandoospaísespobresaaderirema
estemodeloeconômico.

educacionais,considerandoasatuais
exigências sociais e os novos paradigmas teórico-metodológicos que
fundamentamosfazereseducativos.

OFórumteveumavastaprogramação incluindo conferências, painéis,
mesas-redondas,pôsteres,oﬁcinase
programaçãocultural.Contoucoma

Tratou-se de um evento de caráter

participação de pesquisadores con-

didático e cientíﬁco em que se pre-

vidados para as conferências, como
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Selma Pimenta Garrido (USP), Vitor

MariadeOliveiradePaulaMotaeTere-

Moacir Mendes Feitosa, bem como

HenriqueParo(USP),EzequielTeodo-

zinhaAmaral.

dos alunos e professores dos cursos

ro da Silva (UNICAMP) e José Eustáquio Romão (CNE/UNINOVE), com
basenarelevânciadesuascontribui-

Faculdade do Baixo Parnaíba (FAP) -
instituição organizadora, Raimunda

deAdministração,LetrasePedagogia
daFAP.

NonataFortesBraga‒Coordenadora

O FÓRUM trabalhou na perspectiva

GeraldoFórum,FrancinaldaAraújoe

de possibilitar às Secretarias Munici-

Silva,CleanedeJesusCostaBarradas,

pais de Educação em cada um dos

ElisangelaMariaFernandesAlbuquer-

municípios, que estabeleçam com

Nasdiscussõesrealizadasnospainéis

que,ConceiçãodeMariaCarvalhoda

suasescolas,umavivênciaemqueas

e demais atividades registrou-se a

Cunha, Claudio José Rêgo Chaves,

decisões sejam coletivas, as diferen-

participação de pesquisadores(as)

Enir Ferreira Lima, Paulo Linhares,

ças sejam respeitadas e valorizadas

dasseguintesInstituições:

Neldan de Araújo, Karla Myllena de

comapráticadaparticipação,dainte-

AquinoGomes,FranciscaJaciraFreire

gração com os movimentos sociais,

deSousa,FranciscaRosinalvaCardoso

com os demais órgãos responsáveis

Pereira, Casemiro de Medeiros Cam-

pelaspolíticassociaissuperando-sea

pos,MariadoPerpétuoSocorroFortes

lógica da reprodução das relações

BragaeSilva.

sociaisautônomas,críticaseemanci-

ções teórico-metodológicas, valorizando-se intercâmbio com outras
áreasdeconhecimentos.

Universidade Federal do Maranhão
(UFMA)-CláudioGonçalvesdaSilva,
RégisCatarinodaHora,LucelmaSilva
Braga, Carlos Benedito R. da Silva,
MárciaAntôniaG.Molina,EdithMaria
B.Ferreira, Fernando Ramos, Marise

Registrou-seainda,aparticipaçãodas

Marçalina,LeoneideMariaBritoMar-

professorasMariaElianeFeitosaRêgo

tins,WerlangCutrimGomes.

eSheilaCristinadaR.CoelhodaSecre-

Universidade Estadual do Maranhão
(UEMA)-HeloísaCostaVarãoSantos,
Maria de Fátima Serra Rios, Lourdes

tariadeEstadodaEducação(SEDUC)
e de professores de outras instituições,comoPauloBuzareRaimundo

padorascontribuindoparaaconstruçãodeumaescolavoltadaparaaformaçãodeverdadeiroscidadãos,comprometidos com o Planeta, o País, o
Estado, o Município, o Bairro onde
moramecomseussemelhantes.
Texto:FrancinaldaAraújoeSilva

